
 
 
DISCLAIMER EN GEBRUIKERSVOORWAARDEN 
 

 

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website 
www.helpdeskcorona-bt.nl. 
 
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te 
gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 
 
Gebruik van deze website 
Op de website www.helpdeskcorona-bt.nl vind je informatie over de bereikbaarheid van 
de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Deze helpdesk ondersteunt het op 27 maart jl. 
verschenen protocol ‘samen veilig doorwerken’. 
Op de website is ook een lijst met veelgestelde vragen opgenomen en kun je handige 
informatie downloaden, zoals de posters van de Rijksoverheid en een praktische toolbox.  
De helpdesk is er eveneens voor meldingen van situaties op de werkvloer die niet 
opgelost worden. Ter inspiratie staan op de website ook voorbeelden van bedrijven die 
zorgvuldig omgaan met de veiligheid en gezondheid. 
 
Deskundig team 
Het belang van ieders gezondheid is groot, daarom krijgt men direct een deskundige aan 
de lijn. De helpdesk bestaat uit tal van arbodeskundigen uit de sectoren Bouw & Infra en 
Installatietechniek. Het team is samengesteld uit: arbeidshygiënisten, 
arbeidsepidemiologen, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O-deskundigen, 
ergonomen en DIA-adviseurs. Het team volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid en het 
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Aan de adviezen kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
 
Gebruik informatie 
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen 
geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Het is toegestaan de 
informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor eigen persoonlijk 
gebruik, voor zover binnen de toepasselijke wet- en regelgeving aangegeven grenzen.  
 
Wijzigingen  
Volandis (optredend als penvoerder) behoudt zich het recht voor de op of via deze 
website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen 
tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling 
periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip 
van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 
 
Toepasselijk recht  
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter in Nederland. 
 
©Volandis 1 april 2020. Alle rechten voorbehouden. 
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