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VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK NEVO-ONLINE VERSIE 2021/7.0 
Met het downloaden van het NEVO-online databestand wordt akkoord gegaan 
met het hieronder bepaalde inzake copyright, disclaimer en aanvullende 
bepalingen. 

 
Copyright 

 
Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot het Nederlands 
Voedingsstoffenbestand en alle informatie die daarmee verband houdt (zoals 
NEVO-online) en de manier waarop de gegevens worden gerepresenteerd of 
verschijnen behoren toe aan RIVM/de Staat der Nederlanden. 
Gebruik van de informatie van NEVO-online is alleen toegestaan in ongewijzigde 
vorm en met vermelding van bron en versienummer. U dient hiervoor de 
volgende referentie te gebruiken: 
NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven. 

 
NEVO-online wordt uitgegeven door RIVM, baten-lastendienst van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is toegestaan een link naar deze 
website met de meest recente versie van NEVO-online te maken. 

 
Disclaimer 

 
Het RIVM baseert zich op gegevens van derden en betracht de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid bij het samenstellen van het Nederlands Voedingsstoffenbestand 
(NEVO). Het RIVM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of 
indirecte schade, inclusief inkomstenderving, voortvloeiend uit foutieve of 
onvolledige vermeldingen, het ontbreken van vermeldingen, foutief gebruik of 
verkeerde interpretatie van de gegevens van NEVO-online. 

 
De vermelding van merknamen op de website houdt op geen enkele manier een 
aanbeveling of goedkeuring van deze producten door het RIVM in. 

 
Aanvullende bepalingen 

 
Gegevens 
Het is toegestaan aanvullingen te maken op NEVO-online versie 2021/7.0, mits 
daarbij de nodige zorgvuldigheid wordt betracht en de gebruiker zorgt dat het 
direct duidelijk is dat het aanvullingen op de originele NEVO gegevens betreft. Het 
is de gebruiker niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in NEVO-online versie 
2021/7.0. 

Bronvermelding 
Voor output van Berekeningsprogrammatuur dient de gebruiker de volgende tekst 
te vermelden: 

  "Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM,  
  Bilthoven", c.q. gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, 
  RIVM, Bilthoven en andere gegevens". 
 
  Kosten 
Voor opvragen en gebruik van NEVO-online versie 2021/7.0 worden door RIVM 
geen kosten in rekening gebracht. Het is daarom ook niet toegestaan aan 
(eind)gebruikers om kosten in rekening te brengen voor het gebruik van 
NEVO-online versie 2021/7.0. 

 
Nieuwe versie 
Indien er een nieuwe versie van NEVO-online verschijnt dan wordt dit kenbaar 
gemaakt via de RIVM Nieuwsbrief Voeding. Aanmelden voor de nieuwsbrief 



2 

 

 

kan via abonneren.rivm.nl/voeding 
 
Actualiteit voedingswaardegegevens 
Om te garanderen dat in Nederland zoveel mogelijk met actuele 
voedingswaardegegevens wordt gewerkt vragen we aan gebruikers van NEVO- 
online 2021/7.0 om zodra een nieuwe versie van NEVO-online beschikbaar komt 
de vorige versie te vervangen door de nieuwe. 

RIVM stelt de NEVO-online 2021/7.0 beschikbaar voor alle gebruikers. Er is veel 
werk verzet aan het samenstellen en onderhouden van de databank en de 
website. Wij hopen dat u als gebruiker dit waardeert en respecteert en verzoeken 
u, mocht u desondanks toch fouten of tekortkomingen ontdekken in de data, dit 
aan RIVM te melden via nevo@rivm.nl. 

 
GEBRUIKER VERKLAART AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN 
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