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DISCLAIMER 
 
Toepasselijkheid 
Op het bezoek aan en gebruik van deze Website van Holland Immo Group B.V. (hierna te noemen Holland 
Immo Group) zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. Door deze Website te bezoeken en 
gebruik te maken van de informatie die op deze Website wordt geboden, gaat u akkoord met de 
toepasselijkheid van deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Disclaimer of een gedeelte daarvan, 
mag u geen gebruik maken van de Website en/of de daarin opgenomen informatie. Holland Immo Group wijst 
u erop dat deze voorwaarden op ieder moment gewijzigd kunnen worden, u wordt daarom geadviseerd 
regelmatig deze disclaimer te checken. 
 
Geen offerte of advies 
Niets op deze Website dient te worden opgevat als uitnodiging, aanbod of aanbeveling om een belegging  te 
kopen of te verkopen, noch dient de informatie als juridisch, fiscaal of administratief advies of als 
beleggingsadvies.  
 
Juistheid van informatie 
De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de 
informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Holland Immo Group niet instaan voor de juistheid, 
betrouwbaarheid, rechtmatigheid, volledigheid of actualiteit van de geboden informatie. De geboden 
informatie kan door Holland Immo Group te allen tijde gewijzigd worden en behoeft geen nadere 
berichtgeving.  
 
Risico 
Beleggen brengt risico’s met zich mee zoals vermeld in het prospectus, waaronder het risico van 
marktwaardedaling, leegstand, rentefluctuaties en (her)financiering. De waarde van de belegging kan daardoor 
dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. 
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid 
Holland Immo Group, waaronder mede begrepen de gelieerde vennootschapen, directeuren, werknemers of 
derden die informatie voor de Website hebben aangeleverd, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige 
schade als gevolg van uw bezoek aan of gebruik van de Website of de daarin opgenomen informatie. Holland 
Immo Group is eveneens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van 
websites van derden waarnaar op de Website met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen. 
 
Intellectueel eigendomsrecht 
Elke vorm van reproductie en elk gebruik van deze site, anders dan voor privégebruik, is strikt verboden zonder 
onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Er mogen geen deep-links of frames worden aangebracht. 
 
Geldend recht en jurisdictie 
Op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. 
 
Gedeeltelijke ongeldigheid 
Indien enige bepaling van deze Disclaimer in strijd blijkt met de wet, brengt de eventuele ongeldigheid van die 
bepaling geen ongeldigheid van de overige bepalingen van deze Disclaimer met zich mee. 
  


