
Algemene voorwaarden 
 

1. AANSPRAKELIJKHEID 
 

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens 
van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu. 

 
Berekenjouwhypotheek.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, 
verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, 
melden en verspreiden van informatie), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door ons bedrijf gepubliceerde aanbiedingen en webpagina’s. 
Dit ongeacht of ons bedrijf zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade. 
De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.  
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via Berekenjouwhypotheek.nl werd 
verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die 
beschikbaar zijn. 
Wij proberen technische moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van 
gegevens of voor de gevolgen hiervan, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak op enige financiële compensatie vervolgens 
uitgesloten. 

 
2. AUTEURSRECHT 
Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van 
gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering 
van het automatisch cachen van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een andere doel dan datgene waarvoor deze site 
is bedoeld, namelijk het verstrekken van algemene informatie over Berekenjouwhypotheek.nl, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
titularis van het auteursrecht, verboden. De vereiste reproductierechten zijn onontbeerlijk. Downloaden en kopiëren van gegevens voor persoonlijk 
gebruik, bekendmaking louter binnen de familiekring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch 
toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden. 
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software,) is daarentegen steeds voorafgaande toestemming vereist. 
Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij Berekenjouwhypotheek.nl en 
wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, 
schriftelijke toestemming van Berekenjouwhypotheek.nl. 
Ingeval de mogelijkheid bestaat uw eigen bijdrage aan onze website te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door 
intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of minstens de nodige voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt bekomen. 
In ieder geval vrijwaart u ons bedrijf tegen aanspraken van derden. 

 
3. AANBRENGEN VAN EEN LINK NAAR EEN WEBSITE 
Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de website van Berekenjouwhypotheek.nl is mogelijk mits voorafgaand 
contact met onze webmaster en uitdrukkelijke goedkeuring van Berekenjouwhypotheek.nl. Het volledige URL-adres van de website van ons bedrijf moet 
wel duidelijk zichtbaar zijn. 
Berekenjouwhypotheek.nl is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt 
geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen Berekenjouwhypotheek.nl en de beheerders van die 
andere site. Berekenjouwhypotheek.nl geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de 
gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren. 
Evenmin onderschrijft Berekenjouwhypotheek.nl hiermee de producten of diensten beschreven op deze site. 
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats. 
Berekenjouwhypotheek.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners zullen beschermd worden tegen en gevrijwaard 
worden van gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten 
gevolge van tekortkomingen inzake de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website, het bestaan of het gebruik ervan of elke inbreuk op welke 
wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen. 
 
4. FINANCIËLE INFORMATIE 
Alle verstrekte gegevens gelden louter als algemene informatie die te allen tijde en zonder bekendmaking gewijzigd mag worden door 
Berekenjouwhypotheek.nl. De beschikbare gegevens zijn geen persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Alle beslissingen die hieruit volgen worden 
geacht op eigen verantwoordelijkheid te zijn genomen. 

 
5. GEBRUIK VAN DE WEBSITE 
Wanneer u Berekenjouwhypotheek.nl bezoekt en/of gebruik maakt van diensten of informatie op deze website, stemt u in met het volgende: 

 Berekenjouwhypotheek.nl streeft ernaar op de site juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, maar 
kan niet garanderen dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. Berekenjouwhypotheek.nl aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct of indirect – als gevolg van het niet juist, volledig of actueel zijn van de aangeboden informatie. 

 De op de site verstrekte informatie en gedane aanbevelingen over hypotheken, mogen niet worden beschouwd als een persoonlijk advies. De 
verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van de informatie berust bij de bezoeker van de site. 

 Berekenjouwhypotheek.nl behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging de informatie op de site, waaronder de tekst van deze 
Algemene voorwaarden, te wijzigen. 

 Op deze website is het mogelijk om via diverse formulieren direct in contact te treden met Berekenjouwhypotheek.nl. Berekenjouwhypotheek.nl 
kan niet garanderen dat deze elektronische berichten niet op het verkeerde adres worden bezorgd of worden onderschept.  

 De verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van elektronisch berichtenverkeer berust bij de bezoeker van de site. 
Berekenjouwhypotheek.nl kan niet garanderen dat aan hen gerichte elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. 

 Berekenjouwhypotheek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct of indirect – als gevolg van het niet of te laat 
ontvangen of verwerken van aan hen gerichte elektronische berichten. 

 Berekenjouwhypotheek.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de mogelijke aanwezigheid van virussen of vergelijkbare schadelijke 
componenten in via de site toegankelijke gegevens, informatie, software, verwijzingen of hyperlinks. 

 Berekenjouwhypotheek.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins 
wordt verwezen. 


