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Gebruiksvoorwaarden RI&E Schoonmaak 
 
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de RI&E Schoonmaak. Deze webapplicatie wordt 
beheerd door de RAS. U kunt alleen gebruik maken van de RI&E Schoonmaak na ontvangst van 

inloggegevens en acceptatie van onderstaande gebruiksvoorwaarden.  
 
 
Algemeen  
U kunt bij de RAS inloggegevens (lees: toegangscode) aanvragen indien u pensioenpremie 
afdraagt aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. 
Met deze inloggegevens krijgt u toegang tot de RI&E Schoonmaak waarmee u in uw eigen RI&E 

Schoonmaak terecht komt. De RAS adviseert u om uw persoonlijke toegangscode zorgvuldig te 
bewaren. Onbevoegd gebruik moet direct bij de RAS worden gemeld. Het beheer van de 
toegangscodes vindt volledig geautomatiseerd plaats. 
 
 

Bescherming (persoons)gegevens 
De RAS is er alles aan gelegen om uw online privacy te garanderen. De persoonlijke gegevens die 

u bij het gebruik van de RI&E Schoonmaak invoert zijn vertrouwelijk en alleen voor u toegankelijk. 
De RAS zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of aan een derden ter beschikking stellen.  
 
Wet bescherming persoonsgegevens 
Indien bij het gebruik van de RI&E Schoonmaak persoonsgegevens van u worden verwerkt, zal dat 
altijd in overeenstemming gebeuren met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op grond van de 

Wet bescherming persoonsgegevens dient een verwerking van uw persoonsgegevens altijd aan u 
te worden gemeld en daarnaast moet u op de hoogte worden gebracht van het doel van deze 
verwerking.  
 
 
Gegevensverwerking 
De RAS verwerkt slechts voor monitoringdoeleinden informatie. De monitoring is bedoeld om 

inzage te krijgen in het aantal gebruikers en de frequentie van het gebruik van de RI&E 
Schoonmaak en om in te spelen op de behoefte van de gebruiker. Monitoring vindt uitsluitend 

plaats op populatieniveau.  
 
Cookies 
In de RI&E Schoonmaak wordt gebruik gemaakt van een cookie om zeker te stellen dat de 
getoonde informatie ook daadwerkelijk hoort bij de gebruiker die ermee bezig is. In wat technische 

termen: door een cookie toe te passen worden de gegevens van de gebruiker gedurende de 
"sessie" op de webserver gewaard totdat men de webserver afsluit. De cookie wordt dus niet voor 
andere doeleinden gebruikt. De RI&E Schoonmaak werkt alleen als u in het gebruik van cookies 
niet heeft geblokkeerd. 
 
 

Gebruik 
Iedere gebruiker van de RI&E Schoonmaak is als zodanig bij de RAS aangemeld en heeft zodoende 
een licentie om met de RI&E Schoonmaak te werken. Om goed met de RI&E Schoonmaak te 
kunnen werken krijgt iedere gebruiker een coördinatoren account. Alleen in overleg met de RAS 
kan worden geïnventariseerd of een beheerder account tot de mogelijkheden behoort. 
 
De RI&E Schoonmaak mag uitsluitend worden gebruikt voor schoonmaak- en glazenwassers 

RI&E's. Indien u de RI&E tevens wilt gebruiken voor andere werkvelden (zoals beveiliging, facility 
management en catering) dient u contact op te nemen met KMO. Met het beschikbaar stellen van 
een RI&E voor andere werkvelden zijn kosten gemoeid. KMO kan u hierover adviseren. Voor 
vragen of advies kunt u een mail sturen naar ras@kmo.nl.  
 
De informatie op de  RI&E Schoonmaak geldt uitsluitend ter algemene informatie en kan niet 
worden opgevat als enig advies of iets dergelijks. Hoewel de RAS zorgvuldigheid in acht neemt bij 

het samenstellen en onderhouden van de RI&E Schoonmaak kan de RAS niet instaan voor de 
juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie vermeld op de webapplicatie.  
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Iedere gebruiker is bovendien verantwoordelijk voor het hebben van een RI&E document en plan 
van aanpak, evenals voor de volledigheid, actualiteit en waarheidsgetrouwheid ervan.  
De RAS garandeert evenmin dat de webapplicatie foutloos functioneert.  
 
Het zonder verificatie of nader advies gebruik maken van enige informatie vermeld op de 
webapplicatie is voor eigen rekening en risico en de RAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

ter zake. De RAS aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het niet 
zorgvuldig en beveiligd bewaren van uw toegangscode.  
 
Het is niet toegestaan de webapplicatie op zodanige wijze te gebruiken dat daardoor normaal 
gebruik van de webapplicatie wordt gestoord dan wel het functioneren van de webapplicatie in 
gevaar brengt.  
 

Hyperlinks 
De RI&E Schoonmaak bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein 
van de RAS liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en ter goeder trouw 

geselecteerd voor de doelgroepen van RI&E Schoonmaak. De RAS is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. 
 

 
Contact 
Al uw vragen over deze gebruiksvoorwaarden kunt u aan ons doorgeven via de helpdesk op de 
RI&E Schoonmaak. Indien u er voor kiest een e-mail te sturen naar info@ras.nl moet u zich daarbij 
wel realiseren dat de RAS u bij deze vorm van communicatie geen vertrouwelijkheid kan 
garanderen. De RAS adviseert u dan ook geen gevoelige informatie per e-mail toe te zenden.  
 

 
Auteursrecht  
De (auteurs)rechten op de vragenlijsten in de RI&E Schoonmaak berusten bij de RAS. 
De (auteurs)rechten van softwareprogramma berusten bij KMO Development BV. 
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