Disclaimer
Algemeen
Deze website, is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (hierna TLN) in samenwerking
met Achmea Indicia Iselect B.V.(hierna: Iselect).TLN is gevestigd aan de Boris Pasternaklaan 22-30,
2719 DA te Zoetermeer, terwijl Iselect is gevestigd aan de Spoorlaan 348 5038 CC te Tilburg.
De bedoeling van deze website is om jou informatie te verschaffen over de cao gerelateerde
onderwerpen binnen de sector waaronder de PKB regeling, en jou eventueel te informeren over
collectieve aanbiedingen die de sector of jouw werkgever heeft geregeld, en om jou de gelegenheid te
bieden keuzes te maken vanuit jouw PKB.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken,
verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid
tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld of gebruikt via deze website en
deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is
het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet bruikbaar is voor
het doel waaraan je invulling wilt geven. Ook niet als de informatie op deze site in adviserende vorm is
geschreven. Concreet kunnen wij dus geen garantie geven voor de volledigheid, de juistheid of
bruikbaarheid van de inhoud van de website (inclusief de downloads) voor jouw situatie. Aan de
informatie op de site kunnen dus ook geen rechten worden ontleend.
Anders gezegd: iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruiken van informatie van
deze website (inclusief de downloads) moeten wij dus ook uitsluiten. Als de op deze website
verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning
leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren, maar wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website , de op of via de
website ter beschikking gestelde informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze site te kunnen
raadplegen. Het handelen op grond van de informatie die je op deze website aantreft, is en blijft dus
voor eigen rekening en risico. Onze site garandeert noch ondersteunt evenmin enig product of enige
dienst genoemd door derden op onze site, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van
dergelijke publicaties/ producten en/of gedane beweringen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
Door gebruikmaking van onze site erken je ons voorbehoud t.a.v. de hierboven besproken
aansprakelijkheid en vrijwaar je ons voor alle aanspraken ter zake van een toezichthouder of enige
andere derde partij
Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud van de pagina’s op deze site, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen,
logo's, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is
eigendom van de partijen die deze site in eigendom hebben/ beheren/ van informatie voorzien, of zijn
met instemming van de oorspronkelijk eigenaar gebruikt en zijn dienovereenkomstig beschermd door
middel van auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en alle andere intellectuele of industriële
eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze
site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.
Je mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor anders dan
persoonlijke doelstellingen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen
overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.

