
 
 
 

DISCLAIMER 
 
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website en e-mailadressen van Admuntend 
Financieel Verbindend. 
 
Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met 
de toepasselijkheid van deze disclaimer. 
 
Gebruik van de Website 
Hoewel deze website met uiterste zorg is samengesteld, kan Admuntend Verbindend Financieel geen enkele 
garantie stellen met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op deze 
website beschikbaar wordt gesteld. Ook kan Admuntend Verbindend Financieel geen garantie geven op het 
foutloze en ononderbroken functioneren van deze website. Admuntend Verbindend Financieel  wijst 
uitdrukkelijk iedere aansprakelijk van de hand voor schade in welke vorm ook die is, of dreigt te worden 
toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de 
onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. 
 
Informatie van derden en diensten 
Admuntend Verbindend Financieel aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, 
het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. 
Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Admuntend 
Verbindend Financieel niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 
 
Tevens erkend Admuntend Verbindend Financieel geen enkele aansprakelijkheid voor de inbreuk op rechten 
van derden en/of de veiligheid van de website van derden (inclusief, zonder limitatie, de garantie dat de 
website foutvrij is, dat alle functies normaal functioneren of dat de startpagina of server van deze websites 
virussen of schadelijke software bevatten). Admuntend Verbindend Financieel kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor welke vorm van schade dan ook bij gebruikers die het resultaat is van het gebruik, of niet kunnen 
gebruiken, van dergelijke websites. 
 
WIjzigingen 
Admuntend Verbindend Financieel houdt zich het recht voor de website, met inbegrip van deze disclaimer, 
naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te (laten) veranderen of beëindigen, zonder hiervan 
nadere aankondiging te doen. Admuntend Verbindend Financieel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van 
verandering of beëindiging. 
 
Toepasselijk recht 
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. 
 
E-mail 
De informatie die via de e-mailadressen van Admuntend Verbindend Financieel verzonden wordt kan 
vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, zonder voorafgaande toestemming van 
Admuntend Verbindend Financieel, niet toegestaan. Indien u onterecht een e-mail ontvangt dan wordt u 
verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. 
 
Admuntend Verbindend Financieel staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een 
verzonden e-mailbericht alsook niet voor de tijdige ontvangst daarvan. 
 
Admuntend Verbindend Financieel kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen of 
dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. 


