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Aansprakelijkheidsuitsluiting 

Deze internetsite is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Euroface Software B.V., gevestigd te Zoetermeer. 

1. De door Euroface Software B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, 
doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend 
indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. 

2. De aanschaf van financiële producten geschiedt voor eigen risico en Euroface Software B.V. aanvaardt terzake geen 
enkele aansprakelijkheid. Euroface Software B.V. alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) 
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.  

3. Euroface Software B.V. aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door 
Euroface Software B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Euroface 
Software B.V. 

5. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag 
uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, 
bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Euroface Software B.V. omtrent het gebruik van de 
informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing. 

6. Copyright 
De inhoud van deze internetsite wordt beschermd door het auteursrecht en mag niet elektronisch of anderszins worden 
gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke 
toestemming van Euroface Software B.V. behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via 
het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.  
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