
Disclaimer Finance Business Partner B.V. 

1) Disclaimer 
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.financebusinesspartner.nl.  
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart 
u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.  
 
2) Inhoud 
Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische 
voorstellingen, afbeeldingen, video's, logo's die zich op onze website bevinden, worden uitsluitend ter 
beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een 
commerciële aanbieding, een licentie of een advies, vertrouwen  of professionele relatie tussen u en Finance 
Business Partner B.V..  
 
De informatie op deze website is met zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat 
bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Wij behouden ons te allen tijde het recht om zonder 
voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen. 
 
3) Aansprakelijkheid 
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen niet garanderen dat de 
website foutloos of ononderbroken functioneert. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor:  

 de inhoud van deze site en de hierop verstrekte informatie; 

 de schade, ongeacht de aard en omvang ervan cq de grondslag voor aansprakelijkheid, die het gevolg is 
van het gebruik van deze website, de hierop verstrekte informatie en van beslissingen die hierop zijn 
gebaseerd uitgaande van de juistheid van deze informatie, ook als deze incorrect en of incompleet is; 

 voor de inhoud van sites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die 
verwijzen naar onze site. 

 
4) Auteursrechten 
De intellectuele eigendom- en andere rechten van alle op de website aangeboden informatie, waaronder alle 
teksten, afbeeldingen en logo, rusten bij Finance Business Partner B.V..  
 
Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren of downloaden cq op enigerlei wijze openbaar te 
maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Finance 
Business Partner B.V. en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U 
mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. 
 
5) Recht 
Op deze website en de 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. In 
geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze 
website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. 

http://www.kvk.nl/

