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De voorwaarden van deze disclaimer van Fintura zijn van toepassing op deze internetsite 
www.fintura.nl. 
   

1 Algemeen 
U verklaart zich akkoord met de in deze disclaimer beschreven 
voorwaarden en uitgangspunten wanneer u deze internetsite 
benadert en de op of via deze internetsite aangeboden informa-
tie gebruikt.  
 

2 Uitsluiting van aansprakelijkheid 
Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van activiteiten die 
worden ondernomen op basis van deze website. Iedere aan-
sprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect, 
(im)materiële dan wel gevolgschade - ten gevolge van toegang 
tot en gebruik van deze site, wordt door de ons uitdrukkelijk 
afgewezen.  
 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor defecten, virussen 
of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere soft-
ware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze 
internetsite. 
 
Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor de juistheid, 
volledigheid en actualiteit van de informatie die op deze inter-
netsite wordt aangeboden of via sites van derden waarnaar in 
deze website wordt verwezen. 
 

3 Informatie op deze site 
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en dient voor 
algemene informatievoorziening.  
De getoonde informatie op deze website hebben wij met zorg-
vuldigheid samengesteld.  
De vermelde informatie hebben wij uit betrouwbaar geachte 
bronnen.  
 
Wij garanderen u niet dat de aangeboden informatie juist, 
actueel of volledig is.  
Wij garanderen u niet dat deze internetsite foutloos of ononder-
broken zal functioneren. 
 

4 Online modules 
Wij bieden u op deze internetsite wellicht online hulpmiddelen, 
of links naar online hulpmiddelen, waarmee u zich kunt oriënte-
ren op onze diensten en op de producten die wij bieden of 
waarvoor wij bemiddelen. 
 
De daarmee verkregen informatie en berekeningen zijn in alle 
gevallen vrijblijvende opgaven en indicatief. 
 

5 Geen advies 
U kunt nimmer de op deze website verstrekte informatie of 
aanbevelingen over financiële zaken en financiële producten 
opvatten als een persoonlijk advies.  
 
U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te 
verifiëren. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor 
uw eigen rekening en risico.  
 
U dient de informatie altijd voor uw persoonlijke situatie te 
evalueren in samenspraak met ons tijdens een persoonlijk 
gesprek dan wel met uw juridisch, notarieel en/of fiscaal advi-
seur.  
 
U kunt financiële adviezen en adviezen ter zake van financiële 
en/of verzekeringsproducten op basis van uw persoonlijke 
situatie en wensen ontvangen door een afspraak met ons te 
maken.  

 6 Verwijzingen en hyperlinks 
Wij gebruiken hyperlinks of verwijzingen naar sites van derden 
enkel ter informatie voor u. Het betekent niet dat wij de op of 
via deze internetsites aangeboden producten of diensten 
aanbevelen. 
 
Wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de in-
houd van sites van derden. Het gebruik van dergelijke hyper-
links is volledig voor eigen risico. De juistheid, redelijkheid, 
betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke 
internetsites zijn door ons niet geverifieerd. 
 

7 Online communicatie 
Wij garanderen niet dat de verzending van e-mail aan ons 
veilig is. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan ons te 
zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten 
kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen. 
 
Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere 
elektronische berichten worden ontvangen en tijdig verwerkt.  
 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
het niet of te laat ontvangen en verwerken van uw deze e-mails 
en elektronische berichten. 
 

8 Virussen 
Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwij-
zingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij 
zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. 
 

9 Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor alle informatie op deze site of 
deze disclaimer te wijzigen zonder hiervan nadere aankondi-
ging te doen. De meest recente disclaimer vindt u altijd op 
onze website. 
 

10 Toepasselijk recht 
Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht 
van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband 
met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter in Nederland. 
 

11 Vragen of opmerkingen 
Bij vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken als volgt: 
 
Fintura  
Horst 33 55 
8225 ND   Lelystad 
 
T  0320 28 28 67 
E  info@fintura.nl 
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