Gebruiksvoorwaarden - Ella Helpt
Op het bezoek aan en het gebruik van deze portal zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden
van Axell Claims Systems B.V. (Axell) van toepassing.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Gebruiksvoorwaarden klanten EllaHelpt in het MijnBelang.com portal
Axell zal zich inspannen om de portal aan u via een telecommunicatieverbinding ter
beschikking te stellen en te houden voor gebruik. Tevens zal Axell zich inspannen om
de niet-beschikbaarheid van het portal tot een redelijk niveau te beperken. Axell
geeft geen garantie dat de portal zonder onderbreking of fouten zal functioneren.
Axell houdt zich het recht voor zonder aankondiging onderhoudswerkzaamheden te
verrichten aan het portal wanneer zij dit nodig acht.
Hoewel de Informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Axell niet instaan voor de
juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie
versturen en ontvangen. Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan, zoals
uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die
discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier
inbreuk plegen op de (intellectuele eigendoms-) rechten van anderen.
De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische
mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet
schaden.
Indien en voor zover u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de wet,
is Axell bevoegd om die maatregelen te treffen, die zij gelet op de omstandigheden
van het geval in redelijkheid gepast acht. U kunt daarbij denken aan het afgeven van
een waarschuwing of het ontzeggen van de toegang tot het portal.
Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. U dient zorgvuldig om te
gaan met deze gegevens en deze geheim te houden. Geef uw gebruikersnaam en
wachtwoord nooit aan anderen ter voorkoming dat uw persoonlijke en medische
informatie niet langer alleen voor u toegankelijk zijn. U dient verlies, diefstal of (het
vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de gegevens door een derde
direct aan Axell te melden door een bericht te sturen naar info@ellahelpt.nl. Tot het
tijdstip van deze melding zijn van het systeem gebruikmakende verzekeraars en/of
Axell niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten die voortvloeien uit de door
middel van de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen toegang. Voor zover
wettelijk toegestaan, is Axell niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het
niet beschikbaar en/of het niet volledig/ correct/ tijdig functioneren van het portal.
Daarnaast is Axell niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van
digitale middelen gebruikt voor communicatie met Axell of van derden die van
MijnBelang.com gebruik maken, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet
aflevering of vertraging bij de aflevering van digitale berichten, onderschepping of
manipulatie van digitale berichten door derden of door programmatuur/apparatuur
gebruikt voor digitale communicatie en overbrenging van virussen.
Op de verwerking van uw persoonsgegevens is ons privacyreglement van toepassing.
Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die
in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter te Utrecht.
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