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98% van de wereldbevolking wordt gevolgd door geolocalisatiesystemen.

44% van de consumenten gebruikt een kaartendienst 
om etablissementen op te zoeken.

Enkele cijfers

Google Maps is een online kaar tendienst beschikbaar voor pc's, tablets en smartphones waarmee je wereldwijd eender welke locatie 
kan opzoeken. Via een rechtstreekse link met Google Street View is het ook mogelijk een gedetailleerd beeld van bepaalde straten te 
krijgen. Dankzij deze service kun je ook, via je prof iel op Google Mijn Bedrijf, je zichtbaarheid verhogen en ervoor zorgen 
dat je gemakkelijk localiseerbaar bent voor je klanten. Zie f iche “Google Mijn Bedrijf”

Belangrijkste functies: 

- Zeer gedetailleerde kaartendienst: beelden van binnen en buiten, waarmee je zelfs wandelpaden of het Groot Barrièrerif in Australië kunt 
opzoeken. 
- Functie waarmee je adressen, bedrijven, bezienswaardigheden en regio's kunt opzoeken en de exacte locatie ervan kunt terugvinden.
- Routeplanner: met de wagen, met het openbaar vervoer, te voet of met de f iets, en zelfs per taxi of VTC.
- Realtime verkeersinformatie en weerberichten.
- Google Street View: met deze tool kun je een straat bekijken alsof je er echt door zou wandelen en kun je soms zelfs binnenkijken in winkels
- Je exacte locatie op de kaar t te weten komen dankzij geolocalisatie.
- Toegang tot satellietbeelden, verticale en oblique luchtfoto's (foto's genomen vanuit een helikopter), evenals tot onderwaterfoto's.
- Toegang tot informatie over bezienswaardigheden (adres, openingsuren, reviews, foto's...).
- Integratie van Google Maps-gegevens op miljoenen websites: eenvoudige of gedetailleerde kaar ten waarop je zelfs routes kunt voorstellen. 
- Er zijn eindeloos veel mogelijkheden. In sommige steden worden zelfs rondleidingen voor rolstoelgebruikers aangeboden. 
 
 
 

Wat is Google Maps?

De zichtbaarheid van je website beheren 
en verhogen

Google Maps en gelijkaardige diensten 
Google wordt vaak gezien als een pionier op het vlak van online kaartendiensten, maar eigenlijk kwam Google Maps er 
pas veel later dan de eerste dienstverleners. Google lanceerde zijn dienst in 2005, en toen bestonden er reeds meerdere 
geconsolideerde bedrijven zoals Mappy, Viamichelin en Mpa Quest. Alles veranderde echter toen Google een volledig gratis 
en eenvoudig te integreren service op de markt bracht. 

Niveau: beginner



Bedrijfsmodel
Werking en gebruikers

Bij de lancering was Google Maps volledig gratis, maar door 
de jaren heen zijn bepaalde features ervan betalend geworden. 
Voor de doorsnee gebruiker is de service nog steeds gratis 
(en dat zal waarschijnlijk nog lang zo blijven), maar website- of 
applicatiebeheerders dienen wel te betalen.

Om te begrijpen hoe de facturatie van Google Maps in elkaar zit, 
moet je weten wat een API is (application programming interface). 
Een API is een programma waarmee twee digitale services met 
elkaar in verbinding kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld een 
website en Google Maps. Indien een een websitebeheerder een 
kaar t van Google op zijn site wenst te tonen, moet hij hiervoor 
een aanvraag indienen bij Google, die de beheerder dan op zijn 
beur t een wachtwoord opstuur t voor de API. Zo kan Google het 
aantal keren dat de kaar t wordt geconsulteerd, tellen en op basis 
daarvan factureren. 

Wat zijn de kosten?

In principe wou Google enkel de grote websites laten betalen en 
gratis blijven voor kleine sites. 
Google biedt 28.000 gratis consultaties per maand aan. Kleine 
toeristische accommodaties, kleine bedrijven of zelfs restaurants 
komen onmogelijk aan dat aantal.
Sinds 2018 moet je echter verplicht een facturatie-account aan te 
maken en daar een bankkaar t aan te koppelen. Blijf je onder de 
28.000 consultaties, dan zal je niets worden aangerekend, maar 
indien dat aantal overschreden wordt, zullen de verschuldigde 
bedragen automatisch worden afgehouden. 
Wat het tarief betreft, ligt de prijs per schijf van 1000 consultaties 
boven de 28.000 tussen de € 5 en de € 7 (afhankelijk van de 
gebruikte API). Voor zeer grote volumes is deze prijs degressief. 

Gratis alternatief 

Voor zij die Google Maps liever niet gebruiken, zijn er gratis alternatieven. Het bekendste is 
OpenStreetmap.

OpenStreetMap bevat kaar ten van de hele wereld en wordt gratis gepubliceerd onder een vrije 
softwarelicentie. Deze tool werd gecreëerd door vrijwillige medewerkers, kan door iedereen 
worden bewerkt en evolueer t dan ook constant.
De OpenStreetMap-licentie verleent vrije toegang tot de kaar ten en tot alle car tograf ische 
gegevens op basis waarvan ze zijn opgebouwd. 

Er bestaan reeds extensies in WordPress of andere programma's waarmee je deze kaar ten kunt 
integreren in je website. Ze zijn echter moeilijker te integreren dan de kaar ten van Google, en 
bovendien is een minimum aan programmatiekennis vereist. Maar het internet evolueer t snel en 
het gebruik van OpenStreetMaps zal ongetwijfeld steeds meer ingang vinden, wat aanleiding zal 
geven tot de ontwikkeling van nieuwe, gebruiksvriendelijke tools. 

Waarom is het zo belangrijk om kaarten te plaatsen op je website?

Kaar ten zijn een zeer handige tool voor internetgebruikers. Ze kunnen er een 
product mee lokaliseren, maar ze kunnen het ook in een context plaatsen, de 
buur t ontdekken en een beter beeld krijgen van de ligging.

My Maps van Google biedt zelfs de mogelijkheid om de kaar ten te 
personaliseren en er bijvoorbeeld interessante plekken aan toe te voegen.
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