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Disclaimer 
 
Door gebruik te maken van de zuivelnoteringen en/of gerelateerde informatie, gaan gebruikers 
akkoord met het onderstaande. 
 
Ter vaststelling van de officiële Nederlandse zuivelnoteringen baseert de Commissie Officiële 
Nederlandse Zuivelnoteringen (CONZ) zich zoveel mogelijk op de waarneming van de marktprijzen 
welke op de dag van de notering voor de desbetreffende Nederlandse producten gangbaar zijn. De 
CONZ beoogt bij de vaststelling van de zuivelnoteringen een goede weergave te geven van de 
marktprijzen zonder dat daar een uitputtende inventarisatie van gedane transacties aan vooraf gaat.  
De zuivelnoteringen zijn niet slechts het resultaat van het gewogen gemiddelde van de gemelde 
transacties, maar worden mede vastgesteld op basis van kennis van de leden over ontwikkelingen in 
de markt. 
 
De marktinformatie op basis waarvan de CONZ de zuivelnotering vaststelt, wordt door de secretaris 
vertrouwelijk aan de leden van de CONZ verstrekt. 
 
Bedrijven zijn vrij om bij hun bedrijfsvoering gebruik te maken van de zuivelnoteringen. Zij doen dit 
ten allen tijde onder hun eigen verantwoordelijkheid en met de wetenschap dat de zuivelnoteringen 
weliswaar met grote zorgvuldigheid worden vastgesteld, maar dat er geen rechten aan kunnen 
worden ontleend.  
De CONZ en/of de afzonderlijke leden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele 
schade, direct of indirect die ontstaan is of zal ontstaan door het gebruik van de zuivelnoteringen. 
 
Hoewel met grote zorg samengesteld kan de informatie op de website van ZuivelNL verouderd, 
onvolledig of anderszins onjuist zijn. De CONZ kan geen enkele garantie geven over de aard of 
inhoud van de op of via de website van ZuivelNL verkrijgbare informatie. Het gebruik van de op of 
via de website van ZuivelNL ter beschikking gestelde informatie en de zuivelnoteringen geschiedt 
geheel voor eigen risico en de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de op basis van deze 
informatie en/of de zuivelnoteringen gemaakte keuzes. 
De CONZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen of 
onderbrekingen in de beschikbaarheid van de website van ZuivelNL, virussen of andere storende 
elementen, of het raadplegen of gebruiken van op of via de website van ZuivelNL ter beschikking 
gestelde informatie. De CONZ  is niet aansprakelijk voor elektronische berichten via de website van 
ZuivelNL zoals e-mails, vertraging of het onderscheppen of manipuleren door derden van dergelijke 
berichten.  
 
 


