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Gebruikersvoorwaarden voor gebruikers van Zwitserleven Beheertool  

 
Artikel 1. Begrippen 
 
In deze Gebruikersvoorwaarden verstaan we 

onder: 

 
1.1 Zwitserleven 

Handelsnaam van SRLEV N.V. gevestigd in 

Alkmaar (KvK 34297413; AFM 12000373), 

kantoorhoudend in Amstelveen. 

 

1.1 Zwitserleven PPI N.V. gevestigd in Utrecht en 
kantoorhoudende te Amstelveen aan de 
Burgemeester Rijnderslaan 7 (KVK: 55646484) 

 

1.2 Gebruikersvoorwaarden 

Deze Gebruikersvoorwaarden. 

 

1.2 Deelnemer 

De werknemer in dienst bij de werkgever die op 

grond van het Pensioenreglement 

pensioenaanspraken verwerft tegenover 

Zwitserleven. Voor de toepassing van deze 

Gebruikersvoorwaarden wordt een ex-deelnemer 

(gewezen deelnemer) ook aangeduid als een 

Deelnemer.  
 
1.3  Pensioenreglement 

De door Zwitserleven opgestelde regeling op 

grond van (een) pensioenovereenkomst(en). 

 
1.4  Zwitserleven Beheertool 
De online applicatie waarop deze 
Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn. Via 
de applicatie kunnen Gebruikers vrijblijvende en 
indicatieve pensioentransitieberekeningen maken. 

 

1.5  Gebruiker 

Elke (rechts)persoon die toegang heeft tot de 

Zwitserleven Beheertool of daarvan gebruikmaakt. 

De gebruiker wordt in deze voorwaarden ook 

aangeduid als ‘u’. 

 

Artikel 2. Zwitserleven Beheertool  
2.1 Zwitserleven stelt de Beheertool kosteloos 

aan u ter beschikking via een 

telecommunicatienetwerk op afstand.  

 
2.2 Zwitserleven spant zich in om de 

Beheertool goed te laten werken. Zij staat er 

evenwel niet voor in dat de Beheertool zonder 

onderbreking of fouten functioneert. 

 
2.3 De Zwitserleven Beheertool zal niet altijd 

beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door voorziene of 

onvoorziene omstandigheden zoals onderhoud of 

storingen bij Zwitserleven of haar leverancier. 

Zwitserleven stelt de Beheertool ter beschikking.  

 

2.4 Zwitserleven heeft het recht om zonder 

aankondiging onderhoudswerkzaamheden te verrichten 

aan de Beheertool wanneer zij dit nodig vindt.  

 
2.5 Zwitserleven mag ideeën, suggesties en informatie 

die u aan ons verstrekt over de Zwitserleven Beheertool 

gebruiken om de tool te verbeteren.  

 
2.6 Zwitserleven kan de Beheertool of de 

terbeschikkingstelling daarvan zonder  aankondiging 

wijzigen of beëindigen.  

 

Artikel 3. De Gebruikersvoorwaarden 
 
3.1 Zwitserleven heeft het recht om de bepalingen in 

deze Gebruikersvoorwaarden éénzijdig te wijzigen. 

Zwitserleven informeert haar Gebruikers via een bericht in 

MijnZwitserleven of stuurt de gewijzigde 

Gebruikersvoorwaarde toe.  
 
3.2 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op 

elke Gebruiker en elk gebruik van Zwitserleven 

Beheertool. Bij gebruik van de Beheertoolmoet u zich aan 

de op dat moment geldende Gebruikersvoorwaarden 

houden. Als u een derde (rechts)persoon toegang 

verleent of gebruik toestaat of tolereert, dan bent u 

tegenover Zwitserleven verplicht om ervoor te zorgen dat 

de derde zich houdt aan de Gebruikersvoorwaarden. U 

bent hiervoor op dezelfde manier verantwoordelijk als 

voor uw eigen gebruik of toegang.  

 
3.3 Zwitserleven mag redelijkerwijs onderzoeken en 

vastleggen of en in hoeverre het gedrag van eenieder die 

de Beheertool gebruikt, in overeenstemming is met de 

bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden. 

 
3.4 Als door of namens u in strijd wordt gehandeld met 

de bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden, mag 

Zwitserleven alle maatregelen treffen die zij passend 

vindt, gelet op de omstandigheden van het geval. 

Zwitserleven kan bijvoorbeeld nadere voorwaarden 

verbinden aan uw gebruik, de toegang beperken of 

ontzeggen.  
 
Artikel 4. Gebruik van de Zwitserleven Beheertool 

4.1 Om de Zwitserleven Beheertool te gebruiken, 

moet u geautoriseerd  zijn door of namens 

Zwitserleven. Een autorisatie is tijdelijk. 

Zwitserleven kan naar eigen inzicht een autorisatie 

intrekken, opschorten, voorwaardelijk maken of 
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verlengen. Zwitserleven is niet verplicht u 

daarover vooraf of achteraf te informeren. 

 
4.2 U mag de Zwitserleven Beheertool 

alleen gebruiken voor Deelnemers en 

specifiek voor een mogelijke transitie naar 

een doelproduct van Zwitserleven. 
 
4.3 Zwitserleven stelt u de Beheertool ter 

beschikking op basis van redelijk gebruik. 

Dit betekent bijvoorbeeld dat u de 

Beheertool niet overmatig gebruikt of 

buiten de doeleinden waarvoor deze ter 

beschikking wordt gesteld. Zwitserleven 

bepaalt van geval tot geval wat redelijk 

gebruik inhoudt. Als Zwitserleven meent 

dat gebruik niet redelijk is, dan heeft zij het 

recht om maatregelen te nemen die zij 

passend vindt. Dat kan bijvoorbeeld 

inhouden dat Zwitserleven u vraagt het 

gebruik te beperken of te veranderen, of 

om uw autorisatie op te schorten of in te 

trekken.  
 
4.4  U noch de Deelnemer voor wie een 

berekening gemaakt wordt in de 

Zwitserleven Beheertool kan enig recht 

ontlenen aan informatie die Zwitserleven u 

verstrekt. Of aan de berekeningen, 

rapportage of enige andere informatie die 

voortvloeit uit (het gebruik van) Beheertool. 

Berekeningen en informatie in of 

voorvloeiende uit de Zwitserleven 

Beheertool zijn slechts indicatief. 

 
4.5 U mag de Zwitserleven Beheertool 

niet gebruiken en geen informatie, 

berekening of rapportage die daaruit 

voortvloeit gebruiken om een offerte uit te 

brengen aan Deelnemers of anderen. De 

Beheertool is een applicatie van indicatieve 

aard. Offertes moeten ingeleid te worden 

via de daarvoor bedoelde processen van 

Zwitserleven. 

 
4.6 U mag output van de Zwitserleven 

Beheertool uitsluitend gebruiken om de 

betreffende werkgever en deelnemer te 

informeren.  

 
4.7 Alle informatie die Zwitserleven u via 

of vanwege de Beheertool verstrekt moet u 

zorgvuldig en in overeenstemming met de 

daarvoor geldende wettelijke en contractuele 

bepalingen te bewaren en/of te vernietigen.  

 
Artikel 5. Privacy 

 
5.1 Zwitserleven behoort tot de Athora Group; zij 

is dochtermaatschappij van Athora Netherlands 

N.V. Ten aanzien van de gehele Athora Group is 

Athora Netherlands N.V. op basis van interne 

afspraken verantwoordelijk voor de verwerking 

van persoonsgegevens. 

 
5.2 Zwitserleven handelt volgens de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Meer 

informatie over wat er met uw persoonsgegevens 

gebeurt, hoe deze worden beveiligd, met wie deze 

eventueel worden gedeeld en wat uw rechten zijn, 

leest u in ons privacy statement. 

 
5.3 Uw persoonsgegevens worden uitsluitend 

verwerkt voor gebruik van de Beheertool. 

Zwitserleven zorgt naar beste vermogen voor alle 

technische en organisatorische maatregelen ter 

beveiliging van deze gegevens. 

 
5.4 De leverancier van de Zwitserleven 

Beheertool heeft het recht om uw gebruikshistorie 

van de Beheertool en (ingevoerde) gegevens van 

Deelnemers te verwerken, zodat u berekeningen 

met de Beheertool kunt maken, wijzigen en/of 

bewaren. 

 

Artikel 6. Gebruikersnaam, wachtwoord en 

autorisatiecode 

 
6.1 U bent zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van 

de Zwitserleven Beheertool. 

 

6.2 De gebruikersnaam, het wachtwoord en de 

autorisatiecode zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. U 

mag de hiervoor vermelde gegevens niet verstrekken aan 

derden. U bent gehouden deze zorgvuldig te bewaren en 

geheim te houden.  

 

6.3 Bij calamiteiten of verlies van de gebruikers naam, 

het wachtwoord, de autorisatiecode, het e-mailadres of 

de mobiele telefoon, stelt u Zwitserleven hiervan direct op 

de hoogte. 

 

6.4 Als u weet of vermoedt dat de gebruikersnaam of het 

wachtwoord bij derden bekend is, bent u verplicht om 

https://www.zwitserleven.nl/over-zwitserleven/privacy-statement/
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Zwitserleven hiervan onmiddellijk op de hoogte te 

stellen. 

 
6.5 Zwitserleven is niet aansprakelijk voor schade 

ontstaan door het gebruik van de Zwitserleven 

Beheertool door niet-geautoriseerde personen. 

 
Artikel 7. Eisen aan de hard- en software 

en uw verbinding 

 
7.1 U bent zelf verantwoordelijk voor de 

noodzakelijke hard en software en de 

verbinding die nodig is om toegang te 

krijgen tot de Zwitserleven Beheertool. U 

moet ervoor zorgen dat de verbinding veilig 

is. Dit geldt ook als u hard en software 

en/of een verbinding van anderen gebruikt. 

U moet in elk geval zorgen voor legale en 

actuele besturings en 

beveiligingsprogrammatuur, zoals 

antivirussoftware en een firewall. Ook moet 

u een draadloze internetverbinding 

beveiligen. 

 

7.2  Alle kosten van de hard en software 

en verbinding die nodig zijn voor het 

gebruik van de Zwitserleven 

Beheertoolkomen voor uw rekening. 

 

7.3 U moet ervoor zorgen dat de hard en 

software en verbinding geen schade 

toebrengen aan Zwitserleven of derden. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid  

 
8.1 Voor zover wettelijk toegestaan, sluit 

Zwitserleven iedere aansprakelijkheid voor 

schade uit. Hieronder is de schade die 

direct of indirect voortvloeit uit of 

anderszins verband houdt met het gebruik 

van de Zwitserleven Beheertool of enig 

daarmee (niet of onjuist of onvolledig) 

verkregen resultaat inbegrepen.  

 

8.2 Zwitserleven is niet aansprakelijk voor  

schade van welke aard dan ook, als gevolg 

van: 

a. het door u in strijd handelen met deze  

 Gebruikersvoorwaarden; 

b. onbevoegd gebruik van de 

Zwitserleven Beheertool; 

c. het niet-opvolgen van 

 verplichtingen zoals in deze 

 Gebruikersvoorwaarden omschreven; 

d. onjuist gebruik en/of onjuiste of onvolledige  

interpretatie van resultaten van de Pensioen 

Transitie Tool.  

 

9 Artikel 9. Slotbepalingen 

 

9.1 Alle (intellectuele) (eigendoms)rechten, 

waaronder inbegrepen de auteursrechten, op de 

Beheertool berusten bij Zwitserleven, of bij 

degene van wie Zwitserleven, de Zwitserleven 

Beheertool in gebruik heeft/hebben gekregen. 

 

9.2 U vrijwaart Zwitserleven van alle aanspraken 

die door u of derden tegen haar kunnen worden 

ingesteld als u niet in overeenstemming met de 

bepalingen van deze  

Gebruikersvoorwaarden heeft gehandeld. 
 

9.3 Als een of meer van de bepalingen in deze 

Gebruikersvoorwaarden in strijd zijn met 

dwingendrechtelijke wetbepalingen blijven de 

overige voorwaarden onverkort van toepassing. 

 

9.4 Op de Gebruikersvoorwaarden is Nederlands 

recht van toepassing.  


