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Gebruiksvoorwaarden Online tool Welzijnscheck varkens  
 

1. Eigendom en beheer 

1.1. De online tool Welzijnscheck varkens (verder te noemen: “Online tool”) is eigendom van en 

wordt beheerd door de Producenten Organisatie Varkenshouderij, ingeschreven in het 

handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61024341 (verder te noemen: 

“POV”).  

 

2. Toepasselijkheid  

2.1. Op het gebruik van de Online tool zijn de in dit document neergelegde bepalingen van 

toepassing. De gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en POV in relatie tot 

uw gebruik van de Online tool.  

 

3. Aanvaarding gebruiksvoorwaarden 

3.1. Om van de Online tool gebruik te maken, dient u eerst met de gebruiksvoorwaarden akkoord te 

gaan. Het is niet mogelijk en toegestaan om van de Online tool gebruik te maken, indien u de 

gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt. 

3.2. U kunt de gebruiksvoorwaarden aanvaarden door aan te vinken ‘Ja, ik ga akkoord met de 

gebruiksvoorwaarden’. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat POV uw gebruik van de Online tool 

vanaf dat moment of het eerste gebruik, als aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden zal 

opvatten. 

3.3. Het is u niet toegestaan om de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, indien u niet bevoegd bent 

om een overeenkomst met POV aan te gaan. 

3.4. U dient ten behoeve van uw administratie uw eigen exemplaar van de gebruiksvoorwaarden uit 

te draaien of te bewaren. 

 

4. Wijziging gebruiksvoorwaarden 

4.1. Het is POV toegestaan om de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. POV maakt 

alsdan een nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden beschikbaar via de (inlog van de) Online 

tool.  

4.2. Vanaf het moment dat de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden beschikbaar is, wordt u 

bij het inloggen opnieuw gevraagd om akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. U begrijpt 

en gaat ermee akkoord dat POV uw gebruik van de Online tool vanaf dat moment of het eerste 

gebruik na publicatie van de nieuwe gebruiksvoorwaarden, als aanvaarding van deze versie van 

de gebruiksvoorwaarden zal opvatten. 

4.3. U dient zelf te zorgen dat u bekend bent met de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden.  

  

5. Beperkingen en toegang voor de gebruiker  

5.1. De Online tool is alleen bedoeld voor gebruikers die een account hebben gekregen en mag niet 

worden gebruikt door enige persoon die geen toegang heeft gekregen of geen wettelijk recht 

heeft tot toegang tot de Online tool. 
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5.2. Om bepaalde huidige of toekomstige functies van de Online tool te kunnen gebruiken, kan het 

zijn dat u aanvullende gegevens moet registreren of een aanvullend account moet aanmaken.  

5.3. Houdt u er rekening mee dat voor het gebruik van de Online tool of onderdelen van de Online 

tool en specifieke functies, een internetverbinding nodig is. 

5.4. Op onderdelen van de Online tool zoals specifieke functies kunnen afwijkende voorwaarden van 

toepassing zijn. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en 

voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van de gebruiksvoorwaarden, prevaleren 

ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. 

 

6. Inhoud van de Online tool 

6.1. Onder “informatie” wordt verstaan de door POV op de Online tool geplaatste nieuwsberichten, 

informatie, de door u gegenereerde inhoud en de voor u gegenereerde gegevens. 

6.2. Onder “door de gebruiker gegenereerde inhoud” of “door u gegenereerde inhoud” verstaan we 

alle door u dan wel namens u geregistreerde en geüploade bedrijfs- en persoonsgegevens. 

6.3. Onder “voor u gegenereerde gegevens” wordt verstaan de voor u gegenereerde rapportages, 

overzichten en toestemmingen welke zijn afgeleid uit de door u gegenereerde inhoud, de over 

u verkregen en/of met toestemming van u opgevraagde inhoud, en de door derden in de Online 

tool of onderdelen van de Online tool gegenereerde inhoud. 

 

7. Aanvaardbaar gebruik 

7.1. U mag: 

▪ elk deel van de Online tool bezoeken (met dien verstande dat u alleen de informatie in uw 

account-specifieke gebied mag gebruiken); en  

▪ de informatie in uw account afdrukken, downloaden dan wel opslaan voor persoonlijk 

gebruik. 

7.2. U mag zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van POV: 

▪ geen informatie, met uitzondering van door en voor u gegenereerde inhoud, op enigerlei 

wijze openbaar maken;  

▪ geen vermeldingen van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele 

eigendomsrechten die in het oorspronkelijke materiaal zijn opgenomen, verwijderen uit 

hetzij het originele materiaal, hetzij materialen die gekopieerd of afgedrukt zijn van de 

Online tool of onderdelen daarvan;  

▪ geen link/koppeling opnemen naar de Online tool of onderdelen daarvan;  

▪ de Online tool, onderdelen van de Online tool en informatie (of enig deel ervan) niet op een 

onrechtmatige manier gebruiken, inzetten voor onrechtmatige doeleinden of op enige 

manier gebruiken die niet overeenkomt met deze gebruiksvoorwaarden (o.a. frauduleus of 

kwaadwillig handelen, bijvoorbeeld door de Online tool of onderdelen daarvan te hacken of 

door storende codes in de Online tool, onderdelen van de Online tool of enig 

besturingssysteem te plaatsen, zoals virussen of schadelijke data);  
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▪ de Online tool of onderdelen daarvan niet gebruiken op een manier die de systemen van 

POV zelf of van andere gebruikers zou kunnen schaden, inactiveren, overbelasten, storen, in 

gevaar brengen of onveilig maken;  

▪ geen informatie of data uit de Online tool, onderdelen van de Online tool of uit onze 

systemen proberen te halen dan wel te proberen overdrachten naar of van de servers die 

de Online tool of onderdelen daarvan runnen te ontcijferen;  

▪ geen meldingen van eigendom uit gedownload of afgedrukt materiaal van de Online tool of 

onderdelen van de Online tool, wijzigen of verwijderen;  

▪ geen beveiligingstechnologie of -software van de Online tool of onderdelen daarvan 

omzeilen of wijzigen. 

 

8. Door de gebruiker gegenereerde inhoud  

8.1. U bent zelf verantwoordelijk voor de door u gegenereerde inhoud. 

8.2. U mag nimmer bewust, onjuiste inhoud registreren, uploaden dan wel genereren. U bevestigt 

dat u uw account nooit overdraagt en dat u nooit het account, de gebruikersnaam of het 

wachtwoord van iemand anders gaat gebruiken. 

8.3. POV is niet verplicht om door u (gebruikers) gegenereerde inhoud vooraf te screenen, te (laten) 

controleren, te bewerken of te verwijderen en is derhalve niet verantwoordelijk voor door de 

gebruiker gegenereerde inhoud - zelfs niet in het geval dat die inhoud wel vooraf gescreend, 

gecontroleerd, bewerkt of verwijderd is. 

8.4. POV behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval de door u gegenereerde inhoud te 

(laten) controleren.  

8.5. U stemt ermee in om POV, het bestuur van POV en door POV bij het beheer van de Online tool 

en onderdelen van de Online tool ingeschakelde organisaties, behoudens de gevallen dat er 

sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van POV, het bestuur van POV dan wel de door 

POV bij het beheer van de Online tool en onderdelen van de Online tool ingeschakelde 

organisaties, te vrijwaren in het geval van claims, verliezen, schulden, uitgaven, schade en 

kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot gerechtskosten) als gevolg van het gebruik van 

de Online tool, onderdelen van de Online tool, informatie op de Online tool of een overtreding 

van deze gebruiksvoorwaarden, van de wet of de rechten van een derde partij. 

  

9. Beveiliging  

9.1. Indien u een nieuwe gebruikersnaam en/of wachtwoord aanmaakt (of aan u wordt toegekend), 

bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw wachtwoord en alle acties die 

plaatsvinden tijdens het gebruik van uw account of tijdens het gebruik van de Online tool of 

onderdelen daarvan via uw toestel. POV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade 

voortvloeiend uit ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord, met of 

zonder uw medeweten. 

9.2. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, 

bevoegd is tot het gebruik van uw account. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij 



 
 

Gebruikersvoorwaarden - versie 1.10 - 18 juni 2020   Pagina 4 van 3 

 

onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij 

maatregelen kunnen nemen. 

9.3. Informatie op de Online tool wordt in een beveiligde omgeving opgeslagen en is uitsluitend 

toegankelijk voor u, door u gemachtigden derden, POV en de door POV voor het beheer van de 

Online tool en onderdelen van de Online tool ingeschakelde organisaties. POV treft gepaste 

technische en organisatorische maatregelen om de informatie op de Online tool en onderdelen 

daarvan te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaring, verlies van gegevens of 

andere niet-geautoriseerde verwerking. POV maakt gebruik van beveiligde verbindingen 

waarmee de verbinding tussen uw toestel en de Online tool of onderdelen daarvan wordt 

afgeschermd. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen waardoor noch wij zelf, noch 

buitenstaanders ze kunnen achterhalen.  

 

10. Intellectuele eigendomsrechten  

10.1. Alle industriële of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie met 

uitzondering van door u gegeneerde inhoud berust te allen tijde volledig bij POV of door POV 

gecontracteerde derden. 

10.2. Alle industriële of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de bij de Online tool of 

onderdelen daarvan gebruikte hardware, software en applicaties, berusten te allen tijde bij POV, 

door POV gecontracteerde derden of bij POV bekende licentiehouders.  

10.3. POV behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten op de 

Online tool, onderdelen van de Online tool en de informatie op de Online tool.  

10.4. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan zo geïnterpreteerd worden dat u enige licentie van de 

intellectuele eigendomsrechten van POV, door POV gecontracteerde derden of bij POV 

bekende licentiehouders zou worden toegekend. 

 

11. Privacy  

11.1. Bedrijfs-, technische en persoonsgegevens die u via dit Online tool of onderdelen daarvan deelt 

met POV worden uitsluitend gebruikt volgens de Privacyverklaring van POV. 

11.2. In de Online tool kunt u toestemming geven aan derden voor het gebruik van informatie voor 

specifieke doeleinden.   

 

12. Aansprakelijkheidsbeperking  

12.1. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u (de door u gemachtigde derden) 

gegenereerde inhoud. Hoewel POV haar best doet ervoor te zorgen dat alle in het kader van dit 

Online tool en onderdelen van de Online tool verstrekte informatie juist is op het moment dat 

deze op de Online tool of onderdelen daarvan wordt verwerkt of aangeboden, kan POV de 

juistheid van deze informatie niet garanderen. POV is niet verantwoordelijk voor handelingen 

die u verricht op basis van informatie die via de Online tool of onderdelen daarvan wordt 

geleverd.  

12.2. POV aanvaardt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van POV, geen 

enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdend met het gebruik, 
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dan wel de onmogelijkheid daarvan, van de Online tool, onderdelen van de Online tool en de 

daarop geplaatste informatie. 

12.3. In de gevallen dat wordt geoordeeld dat POV aansprakelijk is voor schade, voortvloeiend uit of 

verband houdend met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van de Online tool, 

onderdelen van de Online tool of informatie op de Online tool, dan is deze schade per 

schadegeval steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van POV in 

het betreffende geval aanspraak geeft. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen 

uitkering van de verzekering plaats zou vinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een 

bedrag van € 1.000,- per schadegeval met een maximum van € 5.000,- per gebruiker per jaar, 

tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van POV. 

 

13. Uitsluiten van garanties 

13.1. Voor zover het wettelijk is toegestaan, doet POV afstand van alle garanties, uitdrukkelijk en 

stilzwijgend, met betrekking tot de werking en het gebruik van dit Online tool of onderdelen 

daarvan. U begrijpt en stemt ermee in de Online tool en onderdelen daarvan op eigen risico te 

gebruiken en u weet dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gebruik en voor de eventuele 

schade toegebracht aan het toestel dat u gebruikt om naar de Online tool of onderdelen daarvan 

te gaan, plus voor eventueel verlies van data of voor eventuele andere schade van welke aard 

dan ook voortvloeiend uit het openen of gebruiken van de Online tool of onderdelen daarvan.    

 

14. Externe websites en applicaties  

14.1. De Online tool en onderdelen daarvan kunnen koppelingen/hyperlinks naar externe websites 

en/of andere applicaties en databanken (verder te noemen: “Externe bronnen”) bevatten die 

niet onder controle staan van POV. POV heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen 

verantwoordelijkheid voor de content, het privacy beleid en/of de praktijken op Externe 

bronnen. 

14.2. U erkent en gaat ermee akkoord dat POV niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van 

de bedoelde Externe bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft 

dat op die externe bronnen voorkomt dan wel vanaf die Externe bronnen beschikbaar is. 

14.3. U erkent en gaat ermee akkoord dat POV niet aansprakelijk is voor de schade die u eventueel 

lijdt ten gevolge van de beschikbaarheid van die Externe bronnen, of ten gevolge van het 

vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de 

advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op of in die Externe bronnen 

voorkomt dan wel vanaf die Externe bronnen beschikbaar is. 

14.4. POV raadt u aan om bij het verlaten van de Online tool goed op te letten, en kennis te nemen 

van de voorwaarden en het privacy beleid van elke andere door u bezochte Externe bron. 

 

15. Wijzigingen aan/beschikbaarheid van de Online tool  

15.1. POV kan de Online tool of een onderdeel daarvan op elk gewenst moment wijzigen, inclusief 

maar niet beperkt tot het verwijderen van bepaalde eigenschappen en functies van de Online 

tool. 
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15.2. POV kan de werking van de Online tool of onderdelen daarvan te allen tijde opschorten, 

bijvoorbeeld bij taken rond ondersteuning of onderhoud, om de inhoud bij te werken of om 

andere redenen.  

15.3. Updates van de Online tool en onderdelen van de Online tool worden voortdurend uitgevoerd. 

Afhankelijk van de update is het mogelijk dat u de Online tool of onderdelen daarvan tijdelijk 

niet of niet geheel kunt gebruiken of dat u opnieuw moet inloggen.  

  

16. Overdracht van rechten  

16.1. POV kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden overdragen 

als onderdeel van of ter voorbereiding van een wijziging in de zeggenschap over dan wel de 

overdracht van het beheer van de Online tool of onderdelen daarvan. Alle derden waaraan POV 

het eigendom of het beheer van de Online tool of onderdelen van de Online tool overdraagt, 

hebben het recht om gebruik te blijven maken van de door u gegenereerde inhoud en de over 

u verkregen en/of met toestemming van u opgevraagde inhoud zoals uiteengezet in de 

Privacyverklaring. Een dergelijke overdracht zal geen invloed hebben op uw rechten of de 

verplichtingen van POV dan wel de nieuwe rechthebbende of beheerder van de Online tool of 

het onderdeel daarvan, die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden. 

 

17. Werking bepalingen  

17.1. Elk van de artikelen of artikelleden van deze gebruiksvoorwaarden is apart opgesteld. Indien een 

rechtbank of een bevoegde autoriteit oordeelt dat een van de artikelen of artikelleden onwettig 

of onuitvoerbaar is, blijven de resterende artikelen en artikelleden nog steeds van toepassing. 

Voor zover de bedoelde ongeldigheid betrekking heeft op een wezenlijk onderdeel van de relatie 

tussen u en de POV, zal worden vastgesteld vaststellen welke wijzigingen in deze 

gebruiksvoorwaarden noodzakelijk uit die ongeldigheid voortvloeien, waarbij zoveel mogelijk 

aansluiting zal worden gezocht bij de bedoeling zoals die uit deze gebruiksvoorwaarden blijkt. 

 

18. Beëindiging  

18.1. POV behoudt zich het recht voor om uw account en/of toegang tot dit Online tool of onderdelen 

daarvan in voorkomend geval stop te zetten, uw account te verwijderen, informatie te 

verwijderen en/of uw gebruik van (een deel) van de Online tool op enig moment te beperken, 

zonder opgaaf van redenen, zonder kennisgeving vooraf en zonder aansprakelijkheid ten 

opzichte van u of iemand anders. POV behoudt zich ook het recht voor om uw toegang tot de 

Online tool, onderdelen van de Online tool en informatie te verhinderen.  

18.2. Mocht een van de acties uit artikel 18.1. van deze gebruiksvoorwaarden worden genomen, dan 

is het u niet toegestaan nadien een nieuw account aan te maken noch om anderszins de 

beëindiging, verwijdering of beperking te omzeilen.  

18.3. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat sommige van de door en voor u gegenereerde inhoud 

gedurende een redelijke termijn nog steeds op of via de Online tool of onderdelen daarvan 

zichtbaar kan zijn of kan blijven bestaan in back-upkopieën, zelfs nadat uw account en/of de 

toegang tot de Online tool of onderdelen daarvan beëindigd is.  
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18.4. Deze gebruiksvoorwaarden blijven van toepassing, ook nadat uw account en/of toegang tot de 

Online tool of onderdelen daarvan is beëindigd.  

 

19. Toepasselijk recht en forumkeuze 

19.1. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en worden geïnterpreteerd overeenkomstig 

het Nederlands recht en in het geval van een geschil ontstaan in verband met deze bepalingen 

en voorwaarden of enig geschil dat voortvloeit met betrekking tot de Online tool of onderdelen 

daarvan zal de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, bevoegd zijn om van enig geschil tussen 

POV en gebruiker(s) kennis te nemen. 

 

 

Producenten Organisatie Varkenshouderij 

Postadres: Postbus 240, 8000 AE Zwolle 

Bezoekadres POV kantoor: Nieuwe Kazernelaan 2-D42, 6711 JC Ede 

info@pov.nl / www.pov.nl  
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