Gebruikersvoorwaarden
Aansprakelijkheid
De webredactie van Financieren in Balans (‘FIB’) besteedt grote zorg aan uitingen en
informatie, hoe ook genaamd die zij openbaar maakt, onder andere via de website
www.financiereninbalans.nl (‘Website’). FIB spant zich ervoor in om de inhoud van de
Website te actualiseren. Toch is het mogelijk dat uitingen op de Website of elders
(afzonderlijk en samen ‘Uitingen’) onvolkomenheden of onjuistheden bevat. Voor
eventuele gevolgen van een doen of niet-doen op grond van Uitingen aanvaardt FIB geen
aansprakelijkheid.
Informatief karakter
Uitingen van FIB op de Website zijn informatief van aard en kunnen een persoonlijke
mening bevatten. Deze informatie vervangt op geen enkele manier (juridisch) advies in een
individuele situatie. Deze informatie wordt aangeboden zonder garantie of aanspraak op
juistheid.
Vrijblijvend
Uitingen op de Website zijn bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om
een overeenkomst te sluiten. Als op de Website prijzen staan vermeld, dan zijn deze
onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Is sprake van een dergelijke fout
dan komt op basis daarvan geen overeenkomst tot stand.
Verwijzingen
De Website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites, die buiten het domein
liggen van de Website. Deze zijn opgenomen ter informatie en te goeder trouw
geselecteerd voor de doelgroep van de Website. De webredactie van FIB is niet
verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of
(informatie-)bronnen.
Auteursrechten
De rechten op intellectueel eigendom op alle via de Website aangeboden materialen
berusten bij FIB respectievelijk de partij van wie FIB een licentie heeft verkregen.
Het is niet toegestaan om de inhoud van de Website voor commerciële doeleinden te
kopiëren, te verspreiden of – al dan niet tegen vergoeding – beschikbaar te stellen aan
derden, in welke vorm dan ook.
Persoonsgegevens
FIB gebruikt slechts persoonsgegevens die een gebruiker van de Website aldaar heeft
achtergelaten en uitsluitend voor het daarbij behorende doel. Persoonsgegevens worden
niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten.
Wijziging gebruikersvoorwaarden
FIB behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website en van deze
gebruikersvoorwaarden te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder daarover
mededeling aan anderen te hoeven doen.
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