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De informatie opgenomen in deze handleiding wordt beschermd door copyright wetten.  

 

Syntax InfraMediairs heeft de inhoud van dit document met grote zorg samengesteld. Toch kan het 

voorkomen dat de inhoud niet overeenkomst met de werkelijkheid of gedateerd raakt. Informatie 

kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Syntax InfraMediairs kan te allen tijde 

verbeteringen en/of wijzigingen in de producten, prijzen of programma’s als beschreven in deze 

handleiding aanbrengen zonder kennisgeving.  

 

Syntax InfraMediairs is niet aansprakelijk voor de juistheid van de opgenomen voorbeelden en 

procedures als beschreven in dit document. Evenmin is Syntax InfraMediairs aansprakelijk voor 

schade van welke dan ook, voortvloeiend uit- of verband houdend met het gebruik van dit 

document.  

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Syntax InfraMediairs is het niet toegestaan 

(delen van) deze handleiding te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te verspreiden in enige 

vorm, elektronisch dan wel door middel van fotokopie, microfilm of andere middelen.  

 

© Copyright Syntax InfraMediairs. Alle rechten voorbehouden. Alle merken hierin genoemd berusten 

bij de betreffende eigenaars.  
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1 Inleiding 
 

Met Klicweb neemt u tekeningen en documentatie van kabels en leidingen in digitale vorm met u 

mee. U voldoet aan de WION zonder dat u alle van het Kadaster ontvangen documentatie hoeft uit 

te printen. Op locatie draagt u geen bundels papier met u mee, maar een tablet of laptop. Klicweb 

werkt namelijk net zo goed op uw tablet of mobiele telefoon, als op laptops en Pc’s.  

In dit document wordt u stap voor stap uitgelegd hoe u aan de slag kunt met Klicweb, tevens worden 

de verschillende functionaliteiten uitgelegd.  
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2 Aanmelden en inloggen 

2.1 Aanmelden 

Om gebruik te kunnen maken van Klicweb heeft u een eigen account nodig. In onderstaande stappen 

wordt u stap voor stap uitgelegd hoe u deze kunt registreren: 

1. Ga naar Klicweb.nl 

2. Rechts op de pagina ziet u het volgend scherm: 

 
Klic op de knop aanmelden om verder te gaan naar de pagina om uw account aan te maken.  

3. Vul op deze pagina de gevraagde gegevens in: 

Uw e-mailadres : Geef in dit veld een geldig email adres.  

Kies een wachtwoord : Kies een wachtwoord met minimaal 6 tekens. 

    Alleen letters of alleen cijfers is niet toegestaan. 

Bevestiging wachtwoord : Bevestig hier nogmaals uw wachtwoord 

Achternaam : Vul hier uw achternaam in 

Voorletters : Vul hier uw voorletters in 

Bedrijfsnaam : Indien van toepassing vult u hierin uw bedrijfsnaam. 

Telefoon : Vul hier uw telefoonnummer in, dit is niet verplicht. 

Actie/kortingscode : Indien u een actie/kortingscode heeft ontvangen kunt u 

 d die hierin vullen.  

Blijf op de hoogte : Vink dit aan als u op de hoogte wilt blijven van de laatste 

o ontwikkelingen omtrent Syntax InfraMediairs. 

4. Als u alle gevraagde gegevens hebt ingevuld klikt u op de knop verzenden. 

5. Binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail met daarin een activatielink. (Wanneer u deze 

link niet ontvangt controleer dan of de mail vanuit Klicweb niet in uw spambox is binnen 

gekomen. Is dit niet het geval neem dan telefonisch contact op met Syntax InfraMediairs 

0341-262626 of via helpdesk@klicweb.nl). 

Wanneer u de email heeft ontvangen kunt uw account activeren  door op de link te klikken 

of de link de kopiëren in uw adresbalk van uw browser. Bij activatie ontvangt u tevens 1 
gratis credit.  

6. Om aan de slag te gaan met Klicweb klikt op de volgende knop. 

 
U bent nu ingelogd in uw eigen omgeving en kunt aan de slag met Klicweb.  
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2.2 Inloggen 

Om gebruikt te kunnen maken van Klicweb dient u te zijn ingelogd. In onderstaande stappen wordt u 

uitgelegd hoe u kunt inloggen: 

1. Ga naar Klicweb.nl 

2. Rechts op de pagina ziet u het volgend scherm: 

 
3. In het vak achter E-mailadres vult u e-mailadres in welke hoort bij uw account. 

4. Bij wachtwoord vult u uw wachtwoord in. 

5. Vervolgens klikt u op de knop inloggen. 

6. U bent nu ingelogd en bevind zich in uw eigen omgeving. 
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3 Klicweb informatiescherm 
 

Het Klicweb informatiescherm dient als uw beginscherm en geeft u een overzicht van uw geplaatste 

klic-meldingen. Verder heb je hier de volgende mogelijkheden: 

 

- Het plaatsen van een nieuwe klic-melding  (wordt uitgelegd in hoofdstuk 4) 

- Het openen van een klic-melding  (wordt uitgelegd in hoofdstuk 5) 

- Het aanschaffen van credits    (wordt uitgelegd in hoofdstuk 6) 

- Het wijzigen van uw gegevens   (wordt uitgelegd in hoofdstuk 7) 

- Uitloggen     (wordt uitgelegd in hoofdstuk 8) 

 

 

Het overzicht van uw klic-meldingen wordt automatisch gesorteerd op datum van de melding zodat 

altijd laatste boven aanstaan. Verder wordt er doormiddel van dit icoontje  gewaarschuwd als de 

melding volgens de wet WION niet meer actueel is. De wet WION geeft aan er klic-documentatie 

aanwezig moet zijn op de graaflocatie die niet ouder is dan 20 dagen.  

Als laatste kun je in de rechterbovenhoek zien met welk account er is ingelogd en over hoeveel 

credits dit account beschikt. 
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4 Nieuwe klic-melding plaatsen op Klicweb 
 

4.1 Aanvragen klic-melding bij het kadaster 

Om gebruik te kunnen maken van Klicweb dient u te beschikken over een klic oriëntatiemelding of 

een klic graafmelding. Deze meldingen kunt u aanvraag via de website van het kadaster. Indien u niet 

weet hoe u deze melding aan kunt vragen wil wij u doorverwijzen naar de volgende twee 

handleidingen. De eerste gaat over het aanvragen van een oriëntatiemelding en de tweede is voor 

graafmeldingen. 

1. http://www.kadaster.nl/web/artikel/download/KLIC-instructie-Orientatieverzoek.htm 

2. http://www.kadaster.nl/web/artikel/download/KLIC-instructie-Graafmelding.htm 

 

Wanneer u een aanvraag voor een oriëntatie- of graafmelding heeft afgerond ontvangt u van het 

kadaster twee e-mailberichten. In het eerste email bericht ontvangt u een ontvangstbevestiging deze 

heeft u niet nodig voor Klicweb, echter adviseren wij deze wel goed te bewaren.  

In het tweede e-mailbericht ontvangt u een link via deze link kun u het zip-bestand downloaden. 

Bewaar de gedownloade zip op een herkenbare plaats, deze heeft u nodig voor Klicweb. 

 

4.2 Nieuwe klic-melding plaatsen op Klicweb 

Als u bent ingelogd zie u onderstaande scherm: 

 
 

Het uploaden van een klic-melding kost u 1 credit. In hoofdstuk 6 wordt u uitgelegd hoe u deze kunt 

aanschaffen. Bij elk nieuw account ontvangt u 1 gratis credit. Als u op de knop “Nieuwe klic-melding 

plaatsen op Klicweb” klikt, komt u op de pagina uit waarop u de klic-melding kunt uploaden. 
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Het uploaden van en klic bestaat uit de volgende 3 stappen: 
 

1. Kies levering-bestand (zip) 

Met de knop “Choose file” kunt u een klic-melding selecteren. U komt dan in de Windows 

verkenner. Hier bladert u naar de locatie waar u de klic-melding heeft opgeslagen en 

selecteert deze.  

 
 

Klic daarna op de knop open.  
 

2. Kies een projectnaam 

In dit vak vult u de naam van het project waarvoor de klic-melding dient in. Op deze manier 

kunt u straks in het overzicht eenvoudig de verschillende klic-meldingen herkennen.  
 

3. Verzend naar Klicweb 

Als u bovenstaande punten heeft voltooid ziet uw scherm er vergelijkbaar uit met 

onderstaande afbeelding. In dat geval klikt u op de knop verzenden. 
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Er verschijnt nu een volgend scherm waarin de klic-melding wordt verstuurd naar Klicweb. Eenmaal 

verstuurd zal deze op de server van Klicweb worden uitgepakt. Wanneer dit proces voltooid is 

verschijnt de volgende melding: 

 

 
*let op per browser kan de melding er verschillend uitzien 

 

Wanneer u nu op de knop “ok” klikt komt u weer terug in uw eigen omgeving. Hier ziet u nu dat uw 

klic-melding beschikbaar is in Klicweb.  
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5 Klic-meldingen bekijken 
 

5.1 Uitleg functies 

Om een klic-melding te bekijken klikt u in de lijst op de gewenste klic-melding. U komt dan in een 

scherm dat vergelijkbaar is met onderstaande afbeelding. 

 
  

In de hier onderstaande tekst en afbeelding wordt u uitgelegd wat de functies zijn van de 

verschillende knoppen: 
    

 

Wanneer u op deze knop klikt dan keert u terug 

naar het Klicweb informatiescherm Hier ziet u het 

overzicht van uw klic-meldingen.  

 

Dit is het nummer van uw klic-melding en de 

daarbij behorende beschrijving. Wanneer u op de 

beschrijving klikt, kunt u deze eventueel 

aanpassen. 

 
 

Op dit moment is uw browser nog bezig de klic-

melding te downloaden. Op dit moment kunt u nog 

niet uw verbinding verbreken.  

 
Op dit moment is de klic-melding offline 

beschikbaar, Echter beschikt u nog wel over een 

internet verbinding. 
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Op dit moment werkt u offline. De klic-melding is 

echter nog steeds beschikbaar en hiermee voldoet 

u aan de WION voorwaarden. 

 

Deze pijl geeft de richting van het noorden aan.  

 

Aan de hand van deze lijn kunt u visueel een 

inschatting maken van de afstand. Er is een functie 

om de afstanden exacte te meten zie hiervoor 

paragraaf 4.3. 

 

Met deze knop heeft u toegang tot het 

bedieningspaneel om de verschillende lagen, pdf’s 

en contact gegevens in te zien. In paragraaf 4.2 

wordt dit nader toegelicht. 

 

Met deze knop kunt u in en zoomen. Het is ook 

mogelijk in en uit te zoomen door gebruik te 

maken van het scrol-weel op uw muis.  

 

Met deze knop springt u rechtstreeks naar het 

gewenste zoom niveau. Het omrande vak in dit 

geval 1 geeft aan op welk zoom niveau u huidig 

bent. 

 

Met deze knop kunt u uitzoomen. Het is ook 

mogelijk in en uit te zoomen door gebruik te 

maken van het scrol-weel op uw muis. 

 

Indien u apparaat beschikt over een gps module 

kan er gebruik worden gemaakt van de volgende 

functie. Wanneer u op deze knop klikt wordt uw 

locatie weergegeven op de kaart. De locatie 

“beweegt” niet met u mee, indien u verplaatst 

bent dient u wederom op deze knop te drukken 

om de correcte locatie weer te geven op de kaart.  

 

Deze knop geeft de mogelijk een afdruk te maken 

van het gehele gebied met daarop de 

geselecteerde lagen. 
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5.2 Bedieningspaneel 

 

Als je op de knop deze   knop klikt wordt het bedieningspaneel zichtbaar deze geeft je toegang 

tot de volgende drie tabbladen. 

1. Lagen 

2. Documentatie 

3. Adressen 

 

 
 

Wil je het bedieningspaneel weer verbergen klik je weer op deze  knop. In het volgende gedeelte 

wordt toelichting gegeven op de verschillende tabbladen. 

 

  



 

Handleiding Klicweb 1.0 © Copyright Syntax InfraMediairs. 14 van 23 

 

5.2.1 Lagen 

In het tabblad lagen kun je de verschillende lagen uit de klic-melding aan en uitzetten. Aan de zwarte 

rand om het vakje kan je zien of een laag aan of uit staat. Zit er een zwarte rand om een vakje dan 

betekent het dat deze laag aanstaat. Het aan- en uitzetten van de lagen kan op verschillende 

manieren. 

 

Hieronder een uitleg van de betekenis van de verschillende knoppen:  

 

Met deze knop kan de gemeentelijke basiskaart aan of uit worden gezet 

 

 

Met de knop “LG” kunt u de liggingsgegevens van de desbetreffende laag of groep aan- of 

uitzetten. Deze knop komt voor bij elke laag en in verschillende kleuren. 

 

Met de knop “MV” kunt u de maatvoeringslaag uit de klic van de desbetreffende laag of 

groep aan- of uitzetten. Deze knop komt voor bij de meeste lagen en kan in verschillende 

kleuren zichtbaar zijn. 

 

Met de knop “AN” kunt u de annotatie laag uit de klic van de desbetreffende laag of groep 

aan- of uitzetten. Deze knop komt voor bij de meeste lagen en kan in verschillende kleuren 

zichtbaar zijn. 

 

De knoppen kunnen afzonderlijk aan of uit worden gezet, echter is er ook de mogelijkheid om een 

hele groep aan of uit te zetten.  

 

Per medium is er een aparte groep aangemaakt. De groepen hebben allen hun eigen kleur gekregen. 

Per groep kunnen de liggingsgegeven, maatvoering en annotatie aan of uit worden gezet.  

  

  
  

Verder staat er boven elke klic melding de volgende knop: 

 

 
Met deze knop kunnen de liggingsgegeven van alle kabels en leidingen in één keer worden aan of 

uitgezet.  
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5.2.2 Documentatie 

Als u op het tabblad documentatie klikt, ziet een overzicht van de bijlages. Deze zijn gegroepeerd per 

netbeheerder.  

 

 
 

Als u op het Icoon  klikt dan wordt in een nieuw tabblad de bijlage geopend. En kunt u deze 

bekijken of eventueel printen. 

 

Wanneer u weer terug wilt keren naar de kaart maakt u gebruik van deze knop   en wanneer u 

terug wilt keren naar de Klicweb informatiescherm klikt u op deze knop   
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5.2.3 Adressen 

Als u naar het tabblad adressen navigeert, ziet u een overzicht van de contactmogelijkheden per 

netbeheerder.  

 
 

Op de tabblad wordt gebruikt gemaakt van de volgende knoppen. 

 

Wanneer je Klicweb gebruikt op een apparaat waarmee gebeld kan worden geeft deze 

knop je de mogelijkheid het telefoonnummer alvast voor je in te toetsen zodat je sneller 

kan bellen. 

 

Wanneer u op deze knop druk wordt er automatisch een nieuwe email aangemaakt met 

daarin het juiste email als ontvanger.  

 

 

Wanneer u weer terug wilt keren naar de kaart maakt u gebruik van deze knop   en wanneer u 

terug wilt keren naar de Klicweb informatiescherm klikt u op deze knop  
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5.3 Meten 

In Klicweb is het ook mogelijk afstanden te meten. U hoeft hier geen aparte knop voor te gebruiken. 

Deze functie staat namelijk altijd aan. Als u de afstand tussen punt A en punt B wilt weten klikt u met 

u muis of als u een touchscreen heeft met u vinger eerst op punt A. Nu verschijnt er het volgende 

icoontje op het scherm: 

 
 

Aan dit icoontje kunt u zien vanaf waar er gemeten wordt. Als u nu vervolgens op punt B klikt komt 

er een scherm naar voren die aangeeft wat de afstand is.  

 

 
 

Wanneer u vervolgens op de knop “ok” klikt kunt u weer verder met navigeren in de kaart. 
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6 Credits aanschaffen 
 

Bij het aanmelden van uw account heeft u 1 credit gratis ontvangen. Hiermee heeft u 1 klic-melding 

kunnen plaatsen op Klicweb. Wilt u meer klic-meldingen plaatsen dient u extra credits aan te 

schaffen. Met 1 credit kunt u 1 klic-melding plaatsen, de kosten van 1 credit bedragen €5,00 excl. 

btw. Het betalen van een credit gebeurd door middel van iDeal. Hieronder wordt u stap voor stap 

uitgelegd welke handelingen er nodig zijn voor het bestellen van credits: 

 

 
In de rechterbovenhoek heeft u een aantal mogelijkheden (deze worden verder op in de handleiding 

uitgelegd) waaronder ook de knop » “Credits kopen”, wanneer u op deze knop klikt komt u in het 

volgende scherm: 

 

 
Er wordt u hier gevraagd de volgende 3 handelingen uit te voeren. 

 

Aantal credits (klics) : In dit vakje vult in cijfers uw gewenst aantal credits in, wanneer u 

 echter besluit 100 of meer credits aan te schaffen, neemt u dan 

 contact op met Syntax InfraMediairs, 0341-262626 of via

 helpdesk@klicweb.nl. 

Actie/kortingscode : Wanneer u beschikt over een actie/kortingscode vult u deze hier in. 

    Beschikt u hier niet over laat dan dit vak leeg. 

Bestelling plaatsen : Wanneer u bovenstaande handelingen hebt uitgevoerd klikt u op

    de knop “Naar de kassa”. 
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Wanneer u op de knop “Naar de kassa” hebt geklikt komt u in het betalingsscherm, tevens ziet u 

hier een overzicht van de kosten. 

 

 
Wanneer u nu op de knop “Betalen met iDEAL” klikt wordt u doorgestuurd naar de iDEAL omgeving. 

Voordat u door wordt gestuurd krijgt u een waarschuwing welke u dient te bevestigen met “Ok” 
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Eenmaal op de iDEAL pagina selecteert u uw bank en daarna klikt u op de knop verder. 

 
Zodra de betaling is afgerond keert u terug naar het Klicweb informatiescherm. In de mail ontvangt u 

een e-mail gelijkend aan onderstaande afbeelding. Wanneer u op de link in de email klikt of de link 

kopieert in uw browser, wordt de credit toegevoegd aan uw account. 
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7 Gegevens wijzigen 
 

Op Klicweb bestaat er de mogelijkheid u eerder opgegeven persoonsgegevens, email en het 

wachtwoord te wijzigen. Dit kunt u doen door in de rechterbovenhoek op de knop » “gegevens 
wijzigen” te klikken.  
 

 
U komt dan op een pagina terecht waar u uw gegevens kunt wijzigen.  

 
Uw hoeft alleen de velden te wijzigen die u daadwerkelijk wilt veranderen. Wilt u alleen uw 

telefoonnummer wijzigen, kunt u dat doen achter het vakje telefoon. De rest van de velden kunt u 

dan ongewijzigd of leeg laten en u kunt dan op de knop aanpassen drukken. U komt dan op een 

volgend scherm waar u de bevestiging krijgt dat uw gegevens zijn aangepast. In dit scherm drukt u op 

het  om terug te keren naar de Klicweb informatie scherm.  
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8 Uitloggen 
 

Het uitloggen op Klicweb is mogelijk door op de knop » “Uitloggen” in de rechterbovenhoek te 

klikken. 

 

 
 

Let u er wel op dat als u op uw apparaat de klic-meldingen wilt bekijken zonder internetverbinding, 

dient u ingelogd te blijven. Indien u toch besluit uit te loggen, worden de bestanden welke nodig zijn 

voor het bekijken zonder internet verbinden gewist. Wilt u de bestanden in de toekomst weer zonder 

internet verbinding willen kijken dienen deze eerst gedownload worden. U krijgt als u uitlogt daarom 

ook deze waarschuwing te zien: 

 

 
 

Wanneer u op “OK” klikt, zal u worden uitgelogd, klikt u op “Cancel” of “Annuleren” dan blijft u 

ingelogd.  
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9 Helpdesk 
 

Wij wensen u een plezierig gebruik van Klicweb toe, mocht u toch tegen problemen aan lopen en 

vragen hebben over de werking van Klicweb kunt deze het beste telefonisch of via e-mail stellen aan 

onderstaand contact persoon: 

 

Martijn Nijland 

T: 0341-262626 

E: helpdesk@klicweb.nl 

I:  www.syntax-infra.nl 

 

Graag horen wij ook van u eventuele feedback en wensen zodat wij samen met u dit product nog 

beter kunnen maken. 

 

  


