
August 4, 2022

Ken jij onze 
8 Life-Saving Rules? 



Inleiding

Je kunt deze presentatie voor verschillende 

doeleinden gebruiken:

▪ De Life-Saving Rules introduceren bij je 

team.

▪ De Fair Approach uitleggen aan je team.

▪ Case studies bespreken van incidenten 

waarbij Life-Saving Rules zijn overtreden.

▪ Gebruiken als referentiemateriaal voor de 

Life-Saving Rules en de Fair Approach.
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Inhoud

De 8 Life-Saving Rules
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De Fair Approach Case studies



Ondersteunende materialen

Corporate website

InTenneT (alleen TenneT-medewerkers)

Vragen: stuur een e-mail aan safety@tennet.eu
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http://www.tennet.eu/safety-campaigns
https://in.tennet.eu/umbraco/en/a-z/life-saving-rules-for-your-safety/
mailto:safety@tennet.eu
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De 8 Life-Saving 
Rules
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Waarom Life-Saving Rules?

■ Onze visie is dat iedereen na het werk weer veilig en gezond thuiskomt.

■ De Life-Saving Rules zijn gebaseerd op de belangrijkste gevaren waaraan je kunt worden 
blootgesteld tijdens je werk voor TenneT.

■ Naleving van de Life-Saving Rules kan jouw leven en dat van je collega's redden.

■ Niet-naleven van de Life-Saving Rules heeft een rol gespeeld bij veel van de ernstige 
ongevallen die hebben plaatsgevonden.

■ Door de Life-Saving Rules te volgen kun je jezelf en je collega's beschermen tegen 
levensbedreigend letsel.
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Life-Saving Rules
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Werk met een geldige 

werkvergunning als dit vereist is 

Bescherm jezelf tegen vallen 

wanneer je op hoogte werkt

Werk veilig in besloten ruimten

Houd je aan de vijf veiligheidsregels 

voor het werken met elektriciteit

Voer hijswerkzaamheden gecontroleerd 

uit en houd je aan de gevarenzone

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Volg de regels voor veilig rijden

Houd jezelf en anderen uit de ‘line of 

fire’



Werkvergunning

Werk met een geldige werkvergunning als dit vereist is

▪ Ik ben bevoegd om het werk uit te voeren en beschik over 
een geldige werkvergunning wanneer nodig. 

▪ Ik ben geïnstrueerd over de gevaren en de 
veiligheidsmaatregelen.

▪ Ik begrijp de veiligheidsregels in de vergunning en volg ze op.

▪ Ik heb mij ervan overtuigd dat de gevaren onder controle zijn 
en dat het veilig is om te beginnen.

▪ Ik stop en beoordeel de risico's opnieuw als de 
omstandigheden veranderen.
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Werken op hoogte

Bescherm jezelf tegen vallen wanneer je op hoogte werkt

▪ Ik inspecteer mijn valbeveiliging vóór gebruik.

▪ Ik bevestig mijn valbeveiliging aan geschikte ankerpunten.

▪ Ik zeker gereedschap en apparatuur of neem maatregelen 
om te voorkomen dat ze vallen.

▪ Ik bevestig dat een reddingsplan en reddingsmateriaal
aanwezig zijn.
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Besloten ruimten

Werk veilig in besloten ruimten

▪ Ik zorg voor een werkvergunning voordat ik een besloten 
ruimte binnentreed.

▪ Ik bevestig dat energiebronnen zo nodig geïsoleerd zijn.

▪ Ik bevestig dat de atmosfeer is getest en wordt gemonitord 
wanneer nodig.

▪ Ik bevestig dat een buitenwacht klaar staat.

▪ Ik bevestig dat een reddingsplan aanwezig is.
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Energie-isolatie

Houd je aan de vijf veiligheidsregels voor het werken met 
elektriciteit

▪ Schakel de installatie volledig vrij.

▪ Beveilig de installatie tegen wederinschakeling.

▪ Controleer of de installatie spanningsloos is.

▪ Zorg dat de installatie goed geaard en kortgesloten is.

▪ Voorkom contact met andere, niet-spanningsloze installaties 
of onderdelen.
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Veilig mechanisch hijsen

Voer hijswerkzaamheden gecontroleerd uit en houd je aan 
de gevarenzone

▪ Ik controleer dat het hijsmateriaal en de last zijn 
geïnspecteerd en geschikt zijn voor de beoogde 
werkzaamheden.

▪ Ik bedien alleen materiaal waarvoor ik gekwalificeerd ben.

▪ Ik markeer gevarenzones en betreed deze niet.

▪ Ik werk, sta of loop zonder toestemming niet onder een 
hangende last.
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Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

▪ Ik gebruik altijd mijn persoonlijke beschermingsmiddelen 
wanneer dit vereist is.

▪ Ik gebruik mijn persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
bedoeld (bijvoorbeeld juiste maat, correct bevestigd waar 
nodig).

▪ Ik controleer vóór gebruik of de goedgekeurde persoonlijke 
beschermingsmiddelen goed werken en niet beschadigd zijn.

13



Veilig rijden

Volg de regels voor veilig rijden

▪ Ik voer mijn bestemming niet in mijn navigatiesysteem in 
tijdens het rijden.

▪ Ik draag altijd een veiligheidsgordel. 

▪ Ik houd me aan de maximumsnelheid en stem mijn snelheid 
af op de wegcondities.

▪ Ik bel altijd handsfree en houd het gesprek altijd zo kort 
mogelijk.

▪ Tijdens het rijden neem ik nooit deel aan een virtuele 
vergadering.
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‘Line of fire’

Houd jezelf en anderen uit de ‘line of fire’

▪ Ik positioneer mezelf zo dat ik niet kan worden geraakt door:

o bewegende voorwerpen

o bewegende voertuigen

o overdrukontlading

o vallende voorwerpen

▪ Ik onderneem actie om te voorkomen dat anderen zich in de 
line of fire bevinden.

▪ Ik zet een gevarenzone af of markeer deze als er een risico 
is op vallende voorwerpen.
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Wat kan ik doen?

Spreek, deel en leer
Help jezelf en je collega's om samen te leren. Grijp 

elke kans om nieuwsgierig te zijn 

en denk na over hoe je de Life-Saving Rules kunt 

toepassen in je dagelijkse werk.

Houd je aan de Life-Saving Rules
Onthoud altijd: Life-Saving Rules kunnen jouw 

leven en dat van je collega's redden.

Als je twijfelt of voor een dilemma staat, spreek je 

uit!

Grijp in en zorg voor anderen
We maken allemaal fouten. Let op of je collega's 

de Life-Saving Rules goed toepassen. Grijp in 

wanneer je een overtreding van de Life-Saving 

Rules ziet. 
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De Fair Approach



Wanneer een Life-Saving
Rule wordt overtreden

Als je ziet dat iemand een Life-

Saving Rule overtreedt, pas je de 

Fair Approach toe.

De Fair Approach bestaat 

uit de volgende drie stappen:

1. Spreek de persoon aan die de regel heeft 

overtreden.

2. Ga na waarom de regel is overtreden.

3. Meld het incident.
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Uitgangspunten 
van de Fair Approach
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Mentaliteit om te willen leren
"We willen onszelf verbeteren en leren van 
onze fouten." 

Menselijke prestaties
"Mensen, apparatuur, systemen en 
processen werken allemaal samen om de 
prestaties te optimaliseren."

Psychologische veiligheid
"We voelen ons allemaal veilig en vrij om 
ons uit te spreken." 



Hoe werkt de Fair Approach?

Overtreding van 
LSR

• Je ziet iemand een Life-Saving Rule overtreden.

Dialoog met 
collega

• Je spreekt de betrokkene aan en neemt direct maatregelen om de situatie veilig te 
maken.

• Je bespreekt waarom de Life-Saving Rule is overtreden en stelt samen 
maatregelen op om naleving te vergemakkelijken.

Incidentmelding

• Je maakt een incidentmelding* om je bevindingen vast te leggen.

• De veiligheidsdeskundige verwerkt de melding en stelt verbetermaatregelen op.

Dialoog met 
manager

• Als de Life-Saving Rule roekeloos, willens en wetens is overtreden, gaat de 
manager van de betrokkene in gesprek met de persoon die de regel heeft 

overtreden.

• Dit kan leiden tot een formele disciplinaire procedure.
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* In Zenya (voor TenneT-medewerkers) of via je TenneT-contactpersoon (voor 

aannemers)



Overzicht van Fair Approach

■ Het doel van de Fair Approach is om te leren.

■ Iedereen die een overtreding van de regels 
ziet, moet ingrijpen.

■ Een dialoog met collega is bedoeld om de 
redenen voor de overtreding te achterhalen en 
verbetermaatregelen op te stellen.

■ Verbetermaatregelen maken het makkelijker je 
aan de Life-Saving Rules te houden.

■ Verbetermaatregelen zijn gericht op het 
systeem, niet op het individu.

■ In extreme gevallen kan een formele sanctie 
volgen, volgens de bestaande disciplinaire 
procedures.
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Wanneer worden sancties overwogen?

De Fair Approach gaat over leren en verbeteren. In uitzonderlijke gevallen kan een bewuste, opzettelijke en 
roekeloze overtreding van een Life-Saving Rule leiden tot sancties.

TenneT-medewerkers

■ Bij TenneT Nederland zijn eventuele sancties onderdeel van de cao.

■ In Duitsland kunnen officiële waarschuwingen worden gegeven.

Medewerkers van aannemers

■ De verantwoordelijken voor het TenneT-terrein kunnen de werknemer de toegang tot het TenneT-terrein 
ontzeggen. 

■ De aannemer beslist of en welke disciplinaire maatregelen moeten worden genomen volgens het eigen 
sanctiebeleid.
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Voorbeeld van sancties

Situatie
Een medewerker neemt tijdens het rijden deel aan een virtuele vergadering. Collega's in de vergadering 
constateren dat hij mogelijk aan het rijden is. Ze vragen het hem en hij bevestigt dat hij onderweg is. 
Ze herinneren hem eraan dat deelnemen aan een virtuele vergadering tijdens het rijden niet is toegestaan.

Optie 1
De medewerker bedankt zijn collega's en verlaat de vergadering. Hij doet later weer mee wanneer hij zijn auto 
heeft geparkeerd. 
Het blijkt dat de medewerker niet op de hoogte was van de Life-Saving Rule. Er wordt verdere communicatie 
gepland voor dit team en het incident wordt ingevoerd in het incidentbeheersysteem (Zenya).

Optie 2
De medewerker kent de Life-Saving Rule, maar blijft deelnemen aan de vergadering, zelfs nadat collega's 
herhaaldelijk hebben aangegeven dat dit niet mag. De werknemer stelt dat de Life-Saving Rule absurd is. 
Er volgt een dialoog met zijn manager. De manager kan besluiten de medewerker een formele waarschuwing te 
geven.
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Case studies
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Case studies

In dit gedeelte bespreken we echte incidenten die zich bij TenneT hebben voorgedaan. Voor elke Life-Saving Rules 
worden één of meerdere voorbeelden gegeven. Het in de case study getoonde registratienummer, is het nummer in 
het TenneT-incidentbeheersysteem Zenya (alleen toegankelijk voor TenneT-medewerkers).

Je kunt deze case studies gebruiken om de Life-Saving Rules uit te leggen of als startpunt voor een Safey Moment 
aan het begin van je vergadering.

Tip: je kunt de presentatie van de case studies interactief maken door je team de volgende vragen te laten 
beantwoorden:

▪ Is er een Life-Saving Rule overtreden? 

▪ Zo ja, welke Life-Saving Rule is overtreden?

▪ Om welk type overtreding ging het? (onbedoeld, routinematig, situationeel, persoonlijk optimalisatie, 
organisatorische optimalisatie, roekeloos)

▪ Wat zou de uitkomst zijn van de Fair Approach?
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Case study 1: Werkvergunning

Tijdens de bouw van het platform was een team van 
elektrotechnici (aannemers) bezig met het afpellen van 
stroomvoerende kabels van 400 V AC, 230 V AC en 110 V 
DC. Er was geen werkvergunning opgesteld voor deze 
activiteit. Daarnaast werden de vijf elektrische 
veiligheidsregels niet nageleefd. De activiteit had kunnen 
leiden tot een ongeval met een of meer dodelijke 
slachtoffers. 

ONTHOUD
Voor de meeste werkzaamheden bij TenneT heb je 

een werkvergunning of schriftelijke toestemming nodig. 

Als de taak die je gaat uitvoeren, niet wordt vermeld in 

de vergunning, voer deze dan niet uit. Zorg ervoor dat 

je weet welke werkzaamheden je gaat uitvoeren en dat 

je op de juiste locatie en met de juiste installatie of 

onderdelen aan het werk bent. Houd je aan alle 

veiligheidsregels in de vergunning. Als de situatie 

verandert of er zich onverwachte gebeurtenissen 

voordoen, STOP dan en meld je bij de persoon die de 

vergunning of toestemming heeft gegeven.

Reg.nr. 207156
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Case study 2a: Werken op hoogte

Een lijnwerker was aan het werk in een mast op een 
hoogte van 21 meter toen hij zijn evenwicht verloor en 
ongeveer acht meter naar beneden viel. Hij raakte het 
staalwerk van de pyloon, liep ernstige verwondingen op 
maar overleefde. De reden voor de diepe val was 
oneigenlijk gebruik van de valbeveiligingsmiddelen. Bij 
gebruik van valbeveiliging zonder automatische vanglijn 
moet speling in de vanglijn altijd worden voorkomen. Aan 
deze eis was niet voldaan.

ONTHOUD
Wanneer je op hoogte werkt, is het belangrijk om je 

persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste 

manier te gebruiken. Je leven kan ervan afhangen. 

Controleer of alle riemen en gespen goed vastzitten en 

de karabijnhaken vergrendeld zijn. Als je geen 

automatische valstopapparaten gebruikt, moet de 

vanglijn altijd strak gespannen zijn. 

Controleer jezelf en je collega voordat je gaat klimmen. 

Sluit de kinband van je klimhelm.

Focus altijd op je eigen veiligheid en die van je 

collega's. 

Reg.nr. 02666
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Case study 2b: Werken op hoogte

Een werknemer voerde een visuele inspectie uit van het 
rustplatform van de kraangiek, omdat hij van plan was daar 
de volgende dag te gaan werken. 
Op een gegeven moment begaf de werknemer zich tussen 
de leuningen, buiten het platform, om de visuele inspectie 
voort te zetten, maar zonder gebruik te maken van een 
veiligheidsharnas of valbeveiliging.

ONTHOUD
Zelfs als je maar heel kort op hoogte werkt, loop je 

altijd het risico om te vallen. Breng nooit je veiligheid in 

gevaar en gebruik altijd valbeveiliging. Je leven kan 

ervan afhangen.

Reg.nr. 209101
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Case study 3: Besloten ruimten

ONTHOUD
Een besloten ruimte is een gevaarlijk werkgebied. 

Je hebt een werkvergunning nodig om een besloten 

ruimte te betreden. Betreed nooit een besloten ruimte 

zonder dat er iemand paraat staat naast de ingang 

buiten de ruimte. Onderschat de gevaren in een 

besloten ruimte niet. 

Voer indien nodig zuurstofmetingen uit voordat je naar 

binnen gaat. Onthoud dat de persoon die buiten de 

wacht houdt, de besloten ruimte nooit mag betreden, 

omdat hetzelfde ongeluk ook die andere persoon kan 

overkomen.  

In dit geval organiseerde de ploeg van een 
hoogspanningsstation een noodoefening waarbij iemand 
onwel werd in een kabelkelder. Er waren drie mensen 
nodig om het 'slachtoffer' uit de kelder te halen. Dit was 
een oefening, maar het scenario was levensecht. 

Reg.nr. n.v.t.
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Case study 4a: Energie-isolatie

Een getrainde monteur was kabels aan het verwijderen in een 
30 kV installatie Tijdens de werkzaamheden kwam hij in 
aanraking met onder spanning staande delen in een 
aangrenzende kast. Hij heeft het niet overleefd. Hij werkte met 
een geldige werkvergunning, had instructies gekregen voordat 
hij met de werkzaamheden begon en hij wist dat de 
aangrenzende kasten onder spanning stonden. Het is 
onduidelijk waarom de scheidingswand naar de aangrenzende 
kast was verwijderd.

ONTHOUD
Zorg ervoor dat alle vijf regels voor veilig werken met 

elektriciteit worden gevolgd voor de werkzaamheden in 

het betreffende werkgebied. Ga er altijd van uit dat 

onderdelen en componenten buiten het aangewezen 

beveiligde werkgebied onder spanning staan. Onthoud 

dat elektriciteit onzichtbaar en geurloos is en dat 

overslag kan optreden, zelfs zonder contact te maken 

met delen onder spanning.

Reg.nr. 207115
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Case study 4b: Energie-isolatie

Ter voorbereiding van straal- en schilderwerkzaamheden 
op het kabeldek van een platform werd de 
hoofdtransformator spanningsloos gemaakt om een veilige 
werkplek te bieden voor personeel en materieel en voor 
eventuele andere in de omgeving voorziene activiteiten 
(zoals steigerwerken). De transformator was echter niet 
beveiligd tegen herinschakelen door deze lokaal te 
vergrendelen en te taggen. Deze nalatigheid werd 
opgemerkt voordat de werkzaamheden begonnen.

ONTHOUD
Alle vijf regels voor veilig werken met elektriciteit zijn 

belangrijk om een veilige werkplek te waarborgen. Het 

opzettelijk of onbedoeld overslaan van een van de 

regels kan ernstige schade veroorzaken.

Als een systeem niet is beveiligd tegen 

herinschakelen, is er altijd een kans dat het al dan niet 

opzettelijk weer wordt ingeschakeld. Dit kan leiden tot 

ernstig of dodelijk letsel.

Reg.nr. 207156
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Case study 5a: Veilig mechanisch hijsen

Met een graafmachine met palletvorken werden 12 meter 
lange plastic buizen (400 kg per buis) op een dieplader 
geladen. De buizen begonnen te rollen en de 
vrachtwagenchauffeur, die op de dieplader stond, werd 
geraakt, viel van de oplegger en werd geraakt door een 
buis. De vrachtwagenchauffeur overleefde het niet.

ONTHOUD
Controleer of de apparatuur geschikt is voor de 

beoogde werkzaamheden. Palletvorken zijn niet 

geschikt om buizen van 12 meter te tillen. In plaats 

daarvan moet een buizengrijper of vacuümheffer 

worden gebruikt. Controleer ook of de last stabiel is 

neergezet, zodat deze niet kan gaan bewegen. De 

dieplader had geen staanders aan de zijkanten. Deze 

hadden kunnen voorkomen dat de buizen van de 

zijkanten afrolden. 

Blijf altijd buiten de risicozone. De vrachtwagen-

chauffeur, die op de dieplader stond, bevond zich in de 

gevarenzone. 

Reg.nr. 206332
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Case study 5b: Veilig mechanisch hijsen

Vanwege de smalle bouwweg en andere achteropkomende 
vrachtwagens heeft de chauffeur de linkerstempels niet 
opgesteld en heeft hij twee stalen pakketten tegelijk 
gehesen. Bij het hijsen van de last zwenkte de kraan door 
overbelasting naar links en viel het staal van de 
vrachtwagen. De chauffeur kon de lading maar net 
ontwijken en viel in een greppel.

ONTHOUD
Volg altijd de hijsprocedures, zelfs als je haast hebt. 

Sla geen stappen over.

Controleer altijd of je hijswerktuig stabiel staat, zodat 

de last niet kan schuiven en de apparatuur niet kan 

omvallen.

Tijd besparen voor het bedrijf is misschien een goed 

idee, maar niet iets om levens voor te riskeren.

Reg.nr. 208549
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Case study 6: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een onderzoeksschip met twee mensen aan boord werd 
geraakt door een plotselinge golf, waardoor het binnen 
enkele seconden zonk. Ze droegen geen reddingsvesten 
en hadden alleen tijd om één vest en een reddingsboei 
voor hen beiden te pakken. Ze dreven 16 uur op zee 
voordat ze werden gered. Ondanks dat ze dicht bij de 
kust in water van 19°C waren, leden beiden aan 
onderkoeling.

ONTHOUD
Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen je leven 

redden bij een ongeval. Ze zijn letterlijk de laatste 

barrière tussen jou en de bron van gevaar.  

Het lijkt misschien omslachtig in het gebruik en je 

verwacht misschien dat er niets gebeurt, maar net als 

bij dit incident waarbij de twee bemanningsleden 

betrokken zijn, kan het noodlot plotseling en 

onverwachts toeslaan. 

Reg.nr. 17949
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Case study 7: Veilig rijden

Een vrachtwagen met grind raakte van de weg en 
kantelde op de berm. De bestuurder was afgeleid toen hij 
achter het stuur zijn mobiele telefoon gebruikte. 
Hij bleef ongedeerd, maar in andere gevallen van 
gekantelde vrachtwagens liep de chauffeur ernstige 
verwondingen op.

ONTHOUD
Afleiding is een belangrijke oorzaak van 

verkeersongevallen. Sms'en of het gebruik van 

berichtenapps is daarom verboden, net als deelnemen 

aan een virtuele vergadering tijdens het rijden. 

Wanneer je telefoneert, houd het gesprek dan zo kort 

mogelijk en bel altijd handsfree. 

Dit ongeval gebeurde met lage snelheid, maar had 

veel erger kunnen aflopen op de openbare weg.

Vergeet niet dat je niet alleen op de weg bent. 

De veiligheid van anderen hangt ook van jou af.

Reg.nr. 206662
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Case study 8a: ‘Line of fire’

Een betonstalen kooi werd uit een boorgat getrokken, dat 
was opgevuld met vers beton. Het bevestigingspunt van 
de kooi brak en de kooi viel op de grond. Een persoon die 
in de gevarenzone stond, werd hierbij dodelijk gewond.

ONTHOUD
Als je geraakt wordt door een bewegend voorwerp, 

kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben. De line of fire

is een zone waar je niet mag zijn omdat je het risico 

loopt te worden geraakt. 

Houd er rekening mee dat objecten, voertuigen, 

ladingen enzovoort onverwachte bewegingen kunnen 

maken of onverwachts kunnen omvallen, vooral bij 

defecten of een storing.

Daarom moeten gevarenzones worden gemarkeerd of 

afgezet. Betreed een gevarenzone nooit zonder 

toestemming. 

Reg.nr. 205222
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Case study 8b: ‘Line of fire’

Tijdens het aanpassen van een steiger liet een 
steigerbouwer een stalen plank uit zijn handen vallen. 
Op de begane grond was een metselaar aan het werk. 
Voorafgaand aan het incident riep de metselaar naar de 
steigerbouwer dat hij daar aan het werk was, maar de 
steigerbouwer hoorde hem niet.

ONTHOUD
Vallende voorwerpen kunnen ernstig letsel 

veroorzaken. Daarom moet je altijd actie ondernemen 

om te voorkomen dat anderen zich in de line of fire

bevinden. Controleer of er niemand onder je aan het 

werk is als er kans is op vallende voorwerpen. Nog 

beter is het om een gevarenzone af te bakenen. 

Wanneer je ziet dat iemand boven je aan het werk is 

en je beseft dat dit een gevaar voor jou en anderen 

kan opleveren, stop dan met je werk en neem 

voorzorgsmaatregelen. 

Reg.nr. 203205
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TenneT is a leading European grid operator. We are committed to providing a 

secure and reliable supply of electricity 24 hours a day, 365 days a year, while 

helping to drive the energy transition in our pursuit of a brighter energy future –

more sustainable, reliable and affordable than ever before. In our role as the first 

cross-border Transmission System Operator (TSO) we design, build, maintain 

and operate 23,900 km of high-voltage electricity grid in the Netherlands and 

large parts of Germany, and facilitate the European energy market through our 

16 interconnectors to neighbouring countries. We are one of the largest investors 

in national and international onshore and offshore electricity grids, with a turnover 

of EUR 4.5 billion and a total asset value of EUR 27 billion. Every day our 

5,700 employees take ownership, show courage and make and maintain 

connections to ensure that the supply and demand of electricity is balanced for 

over 42 million people. 

Lighting the way ahead together.
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Disclaimer

This PowerPoint presentation is offered to you by TenneT TSO B.V. 

(‘TenneT’). The content of the presentation – including all texts, images 

and audio fragments – is protected by copyright laws. No part of the 

content of the PowerPoint presentation may be copied, unless TenneT

has expressly offered possibilities to do so, and no changes whatsoever 

may be made to the content. TenneT endeavours to ensure the provision 

of correct and up-to-date information, but makes no representations 

regarding correctness, accuracy or completeness.

TenneT declines any and all liability for any (alleged) damage arising from 

this PowerPoint presentation and for any consequences of activities 

undertaken on the strength of data or information contained therein.
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