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Voordat we beginnen

• Download de app in 
de Google Play Store.



Voordat we beginnen

• Maak desgewenst een 
apart mapje voor KLIC 
zip files aan op je 
smartphone of tablet.

• Plaats de benodigde 
KLIC data in deze map 
op je Smartphone of 
Tablet.



Starten

• Start de app op en kies deze menu 
keuze op je scherm.

• Kies daarna voor “BlindGuide winkel”

Keuze voor Plus en Premium versie is alleen nodig bij eerste keer opstarten 



Kies het plan dat het beste bij jou past

• De Basic versie is gratis.

• Voor extra functionaliteit
kun je in de BlindGuide 
winkel kiezen voor de 
opties Plus of Premium.

• Genoemde prijzen zijn
eenmalig.

Keuze voor Plus en Premium versie is alleen nodig bij eerste keer opstarten 



(KLIC) data laden

• Kies de deze menu keuze op je 
scherm.

• Kies vervolgens

“Selecteer bestand”



(KLIC) data laden • Afhankelijk van het gekozen plan kun je bladeren middels je eigen 
browser op je telefoon of de ingebouwde browser in de app.

In-app browser in Premium versieNative Android browser in Basic & Plus versie



KLIC data laden

• Selecteer de gewenste
KLIC of ETL zip file in je 
browser.





Lagen bekijken

• Kies het icoontje voor de lagen.



Het scherm start met alle belanghebbende netbeheerders



Bekijk de diverse lagen

• Klik op de driehoek achter de 
netbeheerder om te zien welke
leidingen deze netbeheerder op 
deze locatie heeft liggen.

• Hier kun je eveneens annotaties
en maatvoeringen aan en uit
zetten door op de grijze icoontje
te klikken.



Bijlagen bekijken

• Kies dit icoontje voor de bijlagen.



Het scherm start met alle belanghebbende netbeheerders



• Klik op de  

• Klik daarna desgewenst op  

Telefoonnummer KLIC afdeling

Email adres KLIC afdeling

Bijlagen (EV & Brief belang)





Bepaal je locatie

• Klik op het locatie symbool.

• En klik vervolgens op:
• “Mijn locatie” om te bepalen

waar je staat tenopzichte van je 
KLIC locatie.

• Of Klik op “KLIC locatie” om de 
graafpolygoon op je scherm te
tonen.



Meet functie

• Kies het icoontje voor
de meetfunctie. 

Meetfunctie alleen beschikbaar in Plus en Premium versie 



Meet functies

• Kies voor gewenste meetfunctie:

Meten tussen twee 
gekozen punten

Meten tussen jouw locatie 
en een gekozen punt

Meetfunctie alleen beschikbaar in Plus en Premium versie 



Meet functionaliteit 1

• Klik op de gewenste locatie op 
het scherm.

• Vervolgens wordt de afstand
tussen jouw GPS locatie en
het gekozen punt automatisch
voor je berekend. 

Meetfunctie alleen beschikbaar in Plus en Premium versie 



Meet functionaliteit 2

• Klik 2 gewenste locaties op het 
scherm 

• Vervolgens wordt de afstand
tussen de punten automatisch
voor je berekend

Meetfunctie alleen beschikbaar in Plus en Premium versie 



Kabels en leidingen 
identificeren

• Raak de gewenste leiding aan op je 
scherm en houd je vinger daar 1 
seconde.

• Vervolgens krijg je op het scherm een
kader zoals hiernaast afgebeeld met 
daarin het type kabel of leiding en
eventuele kenmerken.

• Bij veel kabels op 1 locatie kun je met 
deze functie scrollen door de diverse 
leidingen.

Deze functie is alleen beschikbaar in Premium versie 



Augmented Reality

• Kies het              AR icoontje
voor Augmented Reality.

BELANGRIJK!

• AR werkt alleen wanneer je 
KLIC Zipfile is geconverteerd
door onze ETL portal.

Augmented Reality is alleen beschikbaar in Premium versie 



Augmented Reality



Kompas kalibreren

• Om je kompas te kalibreren
op een Android tablet of 
smartphone vragen we je 
om achtjes te draaien met je 
tablet of smartphone.



Bekijk je KLIC in Augmented Reality


