
 
Voorwaarden gebruik Mijn ABW 
 
U gaat gebruik maken van het portal Mijn ABW. Hiermee heeft u 24 uur per dag en zeven dagen in de week 
toegang tot uw verzekeringsgegevens die u bij ABW heeft ondergebracht. Met Mijn ABW kunt u uw actuele 
verzekeringsportefeuille te allen tijde inzien en nieuwe verzekeringen of wijzigingen doorgeven. Tevens kunt 
u lopende schades inzien, nieuwe schades melden, bestanden uploaden en rapportages downloaden. 

Aan het gebruik van Mijn ABW zijn voorwaarden verbonden. Wij willen u vragen deze eenmalig door te 
nemen en middels een vinkje akkoord te geven. 

 
1. Eigenaarschap 
a. De rechten met betrekking tot alle informatie en data, waarvan via Mijn ABW kennis kan worden 
genomen, berusten uitsluitend bij [KLANT], voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. 
b. Het is [KLANT] niet toegestaan (onderdelen van) de hiervoor bedoelde informatie op welke wijze, 
anders dan overeengekomen in de omschreven taken binnen de Dienstenovereenkomst ABW, in welke 
vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. 
c. ABW is verplicht de data die toebehoort aan [KLANT] beschikbaar te stellen. Dit geldt tot maximaal 3 
maanden na beëindiging contract tussen ABW en [KLANT], faillissement ABW, ontbinding organisatie ABW, 
etc. 
d. De data kan door middel van een schriftelijk verzoek worden opgevraagd. Het verzoek zal binnen een 
termijn van 14 dagen behandeld worden. In geval van faillissement zal het verzoek gericht moeten worden 
aan de aangestelde curator. 

 
2. Gebruik en beveiliging 
a. ABW heeft grote zorg besteed aan de beveiliging van Mijn ABW en uw gegevens. Het gebruik van Mijn 
ABW en de hierbij behorende inloggegevens door andere personen dan uzelf en uw medewerkers, is 
uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van ABW. 
b. U bent als gebruiker van Mijn ABW, zelf verantwoordelijk voor het correct beheer van de inlogcode van 
Mijn ABW. Mocht u vermoeden dat er sprake is van onbevoegd gebruik van Mijn ABW, dan dient u dit 
onmiddellijk aan ABW te melden, zodat de nodige actie, waaronder onmiddellijke blokkering van de toegang 
tot Mijn ABW, kan worden ondernomen. 
c. ABW is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende en ondergeschikten van ABW, 
niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onbevoegd gebruik door derden. 
d.  

3. Aansprakelijkheid 
a. ABW kan, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende en ondergeschikten van ABW, 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct dan wel indirect verband houdt met het gebruik 
van Mijn ABW. 
b. Voor zover ABW al voor enige schade aansprakelijk kan worden gehouden, dan zal deze 
aansprakelijkheid uitdrukkelijk zijn beperkt tot een bedrag van € 10.000,00 per evenement. De maximale 
aansprakelijkheid per evenement zal nooit hoger zijn dan het bedrag wat door de 
beroepsaansprakelijkheidverzekering voor dit evenement wordt uitgekeerd. 
c. Elke aanspraak op schadevergoeding voortvloeiend uit het gebruik van Mijn ABW verjaart door het 
verloop van 12 maanden. 

 
4. Autoriteit Persoonsgegevens – Meldplicht Datalekken 
a. Bij het ontstaan van een datalek zal ABW melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de 
betrokkene van wie de persoonsgegevens gelekt zijn. 
b. We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens, zoals bedoeld 
in artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij een datalek zijn de 
persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. 

 
Door gebruik te maken van Mijn ABW, gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden. Bij vragen of 
onduidelijkheden over de inhoud of gevolgen van de voorwaarden, kunt u uiteraard contact met ons 
opnemen. 
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