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.
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
aanvaarden 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.
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.

@Hypoinsur BV

