Disclaimer
De informatie op deze website is gebaseerd op de Ahold Delhaize Pensioenregeling, tenzij anders
vermeld. De Ahold Delhaize Pensioenregeling geldt niet voor medewerkers van Bol.com.
Deze website bevat een beknopte weergave van de diverse regelingen en kan in verband met de
leesbaarheid niet volledig zijn.
www.aholddelhaizepensioen.nl is eigendom van Stichting Ahold Delhaize Pensioen
Adres: Provincialeweg 11, 1506 MA, Zaandam.
E-mail: pensioen@aholddelhaize.com
Toepasselijkheid
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze
website. En op de informatie en diensten die op deze website staan/worden aangeboden.
Je kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Rechten kunnen uitsluitend worden
ontleend aan de van toepassing zijnde reglementen.
Informatie en diensten
Wij stellen alles in het werk om de informatie op deze website zorgvuldig en actueel weer te geven. Er
wordt veel zorg en aandacht besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het niet
uitgesloten dat de informatie onjuist of niet volledig is.
Voor sommige bedrijfsonderdelen, CAO-gebieden en soorten dienstverbanden gelden bepaalde
regelingen niet of slechts gedeeltelijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor (oud) medewerkers van Ahold
Delhaize Coffee Company of een winkel of bedrijfsonderdeel dat door Ahold Delhaize is
overgenomen van een andere werkgever. De afwijkende regelingen, voor zover die afwijken van de
algemene regelingen, hebben altijd voorrang op de informatie op deze website, in brochures, in het
magazine van Ahold Delhaize Pensioen en zelfs in de pensioenreglementen. Bij twijfel of bij een
vermoeden dat een afwijkende regeling van toepassing is, kan altijd contact met ons worden
opgenomen.
Daarnaast geldt dat vertraging kan optreden bij het actueel houden van de informatie op deze
website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of
onvolledigheden van de informatie op de website, alsmede het verkeerd gebruik of verkeerde
interpretatie daarvan. In alle gevallen geldt dat het pensioenreglement leidend is. De informatie wordt
gepubliceerd voor persoonlijk gebruik en is niet bedoeld als advies.
Deze website bevat links naar externe websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de
inhoud van websites waarnaar op deze website een link is opgenomen of van websites waarop een
link is opgenomen naar deze website.

Persoonlijke bedragen en berekeningen
Je kunt geen rechten ontlenen aan bedragen en de uitkomst van berekeningen in Mijn Ahold Delhaize
Pensioen. Pensioenbedragen en gevolgen van keuzes voor het pensioen worden definitief
vastgesteld op de pensioendatum. De berekening vindt plaats met de op dat moment bekende
gegevens. Die kunnen anders zijn dan het moment dat je in Mijn Ahold Delhaize Pensioen keek.
Functioneren van de website
Wij streven ernaar dat de website goed functioneert. Daarbij hoort ook een tijdige en volledige
verwerking van berichten die wij plaatsen of ontvangen. Wij geven geen garantie dat de website
foutloos functioneert. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de website (gedeeltelijk) niet
beschikbaar is. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade van het niet afleveren of met vertraging
afleveren van digitale berichten. Ook niet als berichten worden onderschept door derden, door derden
worden gemanipuleerd of virussen worden overgebracht.
Eigendomsrechten
Alle rechten op de website, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
berusten bij ons en/of onze licentiegever(s). Je mag kopieën maken van de informatie op deze
website voor eigen gebruik. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het
opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website in een andere website of het aanbrengen
van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere website, is niet
toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Nederlands recht
Op het gebruik van de website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband
met de voorwaarden van deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid
daarvan daaronder begrepen, worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
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