
Disclaimer 
Door het verkrijgen van toegang tot de internetsite(s) van Hypoinsur, evenals de hierin beschreven informatie, 
verklaart u (de gebruiker) kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, 
daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. 
 
De door Hypoinsur op of via deze website(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of 
financiële dienst. De informatie die door Hypoinsur wordt verstrekt op deze website(s) is ontleend aan bronnen 
die betrouwbaar mogen worden geacht en zo actueel mogelijk.   
 
Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website(s) is 
uitsluitend indicatief en kan daarom niet leiden tot het verlenen of veranderen van rechten en kan op ieder 
moment door Hypoinsur zonder aankondiging worden gewijzigd. 
 
Tijdens uw bezoek aan deze internetsite(s) kan Hypoinsur persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct 
als indirect (bijvoorbeeld via een verzoek om uw gegevens via contactformulier achter te laten). Hypoinsur zal 
deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit disclaimer omschreven doeleinden en alles in het 
werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.  
 
De disclaimer bevat informatie over de doeleinden die Hypoinsur bij de verwerking van gegevens in verband 
met deze internetsite(s) nastreeft.  
 
Doeleinden van gegevensverwerking 
Hypoinsur verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite(s) ten behoeve van 
haar bedrijfsvoering, om producten en of diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die 
voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal 
worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, b.v. om u te informeren over wijzigingen op de 
internetsite(s) of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen, tenzij u aangegeven hebt dat 
u geen aanbiedingen van Hypoinsur diensten te willen ontvangen. 
 
Gevoelige informatie 
Hypoinsur tracht niet via deze internetsite(s) gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie 
omtrent politieke opvattingen, godsdienst, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Hypoinsur wel 
tracht dergelijke gegevens te verzamelen, dan zal Hypoinsur u vooraf om toestemming vragen. Wij wijzen u 
erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Hypoinsur instemt met het 
hierboven beschreven gebruik van deze gegevens. 
 
Aansprakelijkheid 
Aan de verstrekte informatie op deze website(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Hypoinsur kan niet 
garanderen dat de website(s) foutloos en ononderbroken functioneert. Hypoinsur en overige leveranciers 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Hypoinsur zijn ontwikkeld en 
waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website(s) van Hypoinsur. Hypoinsur is verder niet 
aansprakelijk voor schade die ontstaan is door gebruik van deze website(s), noch voor schade die ontstaat door 
de verstrekte informatie op deze website(s) en inhoud daarvan, of juist voor het ontbreken van deze 
informatie. De informatie mag door Hypoinsur zonder aankondiging worden gewijzigd. Hypoinsur is niet 
aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan naar aanleiding van bezoek op deze website(s). 
 
Auteursrechten 
Alle auteursrechten die betrekking hebben op deze website(s), zoals teksten, foto's, illustraties, grafisch 
materiaal en logo zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel 
eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij Hypoinsur en worden uitdrukkelijk  voorbehouden. Het is 
de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website(s) te wijzigen,bewerken, verspreiden, verkopen, te 
verveelvoudigen en/of openbaar te maken en op geen enkele wijze voor commerciële- of bedrijfsmatige 
doeleinden te gebruiken, etc. zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Hypoinsur. 
 
Verantwoordelijkheid 
Gebruiker is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend 
door gebruiker zelf worden gebruikt. Het is de   



gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website(s) te wijzigen,bewerken, verspreiden, verkopen, te 
verveelvoudigen en/of openbaar te maken etc. zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van 
Hypoinsur. Gebruiker is verplicht aanwijzingen van Hypoinsur omtrent het gebruik van de informatie op te 
volgen. 
 
Cookies 
Hypoinsur kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van 
de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur 
van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde "cookies". Een 
cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van 
cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen 
cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie 
hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde 
functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.  
 
Gelinkte internetsites 
Hypoinsur draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetsite die gelinkt 
is aan deze site(s) of waarnaar wordt verwezen. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van 
andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. Hypoinsur  aanvaardt dienaangaande 
geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. 
 
Internetsites van derden 
Deze disclaimer is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze 
internetsite(s) zijn verbonden. 
  

Informatie: 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website . 
Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van 
toepassing. 


