Disclaimer
Disclaimer website

Wanneer geldt de disclaimer?
De disclaimer geldt als je de website www.allforfinance.nl bezoekt.

Van wie is de website?
All for Finance is eigenaar van de website. De volledige naam en het adres van het kantoor van All for
Finance zijn:
All for Finance
Amsterdamseweg 510
1181BX Amstelveen

Wat is nog meer belangrijk?
•
•

Adviseurs en bemiddelaars van financiële producten en diensten zijn gebonden aan een aantal
regels. De AFM houdt toezicht op de naleving hiervan. Kijk voor meer informatie over de
Autoriteit Financiële Markten op www.afm.nl
All for Finance is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57114625.

Wat moet ik weten als ik de website bezoek?
•

•
•
•

Geen advies: Op de website staat alleen algemene informatie. Dat betekent dat deze informatie
niet voor je persoonlijke situatie is geschreven. We geven je op de website daarom geen
persoonlijk advies om iets wel of niet te doen. Het is je eigen verantwoordelijkheid als je alleen
op basis van de informatie op de website een beslissing neemt. Als je wel persoonlijk advies wilt,
dan helpen wij je graag. Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Bereikbaarheid website: We zorgen ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch
kan het voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als je
daardoor schade lijdt.
Fouten op de website: We zorgen ervoor dat de informatie op de website zo betrouwbaar
mogelijk is. Het kan toch gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn
niet aansprakelijk als je daardoor schade lijdt.
Websites van anderen: Soms verwijzen wij naar een andere website , bijvoorbeeld via een
hyperlink. Als je op de link klikt, kom je op de website van iemand anders. We hebben de
informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet
verantwoordelijk. Onze regels over jouw privacy gelden niet voor websites van anderen.

•
•

Nederland: De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen
andere regels gelden.
Wijzigingen: We kunnen de regels van deze disclaimer aanpassen

Disclaimer e-mailverkeer
Dit bericht en alle eventuele attachments zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het kan
vertrouwelijke of geprivilegieerde informatie bevatten. Indien u dit bericht abusievelijk ontvangt, wordt u
verzocht dit onmiddellijk per e-mail te melden, en er voor zorg te dragen dat het originele bericht en
eventuele kopieën, attachments en print-outs die daarop betrekking hebben permanent worden
vernietigd. This e-mail and any attachments are intended for the addressee only. It may contain
confidential or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please inform
immediately by return e-mail, and ensure that the original message and any copies, attachments and
print-outs relating thereto are permanently deleted.

Berekeningen
All for Finance stelt je op deze website in de gelegenheid om diverse berekeningen uit te voeren. Deze
berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door jou ingevoerde
gegevens en kunnen afwijken van de voor jou geldende omstandigheden. De uitkomsten van de
berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.
All for Finance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel
voor de uitkomst daarvan.

Cookie policy
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in
de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Een cookie is een klein
bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk
te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van
uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar.
Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

