Disclaimer
Deze disclaimer is gepubliceerd op 1 augustus 2021
De website www.sociohypotheek.nl is eigendom van SocioHypotheek B.V. gevestigd te Groningen
aan de Hooghoudtstraat 2, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer: 77687795.
Lees deze disclaimer aandachtig door.
1. Gebruik van onze website
De informatie op onze website is geen advies. U moet zelf beslissen wat u met de aangeboden
informatie doet. U handelt voor eigen rekening en risico. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat
de informatie op de website klopt, volledig en actueel is. Wij geven geen enkele garantie of zekerheid
dat de aangeboden informatie klopt, volledig en actueel is.
Dit is een Nederlandse website met informatie voor Nederlandse consumenten of bedrijven. Wij
weten niet of de informatie ook gebruikt kan worden in anderen landen. U bent zelf
verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie.
Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat onze website beschikbaar is en goed functioneert. Het
kan voorkomen dat de website niet beschikbaar is of offline moet worden gehaald (bijvoorbeeld voor
onderhoud). Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, als onze website om wat voor reden dan
ook niet beschikbaar is.
2. Informatie van anderen
Als wij verwijzen naar andere websites, informatiebronnen, artikelen of diensten en producten dan
betekent dat niet dat wij die aanbevelen. Wij doen ons best om naar relevante informatie te
verwijzen maar controleren deze niet. Het gebruik van informatie van anderen is voor uw eigen
rekening en risico.
3. Gebruik van onze informatie
Alles op deze website is het eigendom van SocioHypotheek B.V. Wij behouden alle intellectuele
eigendomsrechten en alle andere rechten van de op of via deze website aangeboden informatie,
teksten, vormgeving, huisstijl, grafisch materiaal en logo’s. Het is verboden om deze te kopiëren, te
downloaden of op een andere manier openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SocioHypotheek B.V.. Je mag informatie van onze
website wel afdrukken, gebruiken of downloaden voor eigen gebruik.
4. Berekeningen
Op onze website staan een aantal rekentools en / of gebruiken wij voorbeeldberekeningen. Wij gaan
daarin uit van een aantal algemene uitgangspunten, waarvan wij niet kunnen weten of die op uw
persoonlijke situatie van toepassing zijn. U kunt aan die berekeningen en uitkomsten geen rechten
ontlenen. Alle berekeningen en uitkomsten zijn daarom alleen bedoeld om u een idee te geven en
ter indicatie.
5. Informatie kan wijzigen
Informatie op onze website kan veranderen. Dat kondigen wij niet van te voren aan. Als oude
informatie volgens ons niet meer relevant is dan zullen wij die verwijderen van onze website. Wij
houden daar geen overzichten van bij. De informatie in deze disclaimer kan ook zonder aankondiging
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vooraf wijzigen. Kijk daarom af en toe of informatie is gewijzigd. U bent er zelf verantwoordelijk voor
de informatie goed in de gaten te houden en te controleren op veranderingen.
6. Versturen van berichten
SocioHypotheek B.V. weet niet of u wel op een veilige manier emailberichten naar ons stuurt. U bent
daar zelf voor verantwoordelijk. Als u ons e-mailberichten stuurt dan accepteert u ook het risico en
de gevolgen dat die berichten door (kwaadwillende) derden kunnen worden onderschept, misbruikt
of gewijzigd. Wees voorzichtig met het versturen van persoonlijke, financiële of andere gevoelige
informatie.
Krijgt u per ongeluk een bericht van ons dat niet voor u bestemd is? Kijk dan niet naar de informatie,
die kan vertrouwelijk zijn, gebruik het verder niet en vertel ons meteen dat u het bericht heeft
ontvangen. Vernietig het bericht daarna.
7. Melden van fouten of kwetsbaarheid
Als je een fout of kwetsbaarheid in de informatie ziet of in onze website, dan wel IT systemen dan
vragen wij je om dit zo snel mogelijk te melden via disclaimer@sociohypotheek.nl. Omschrijf zo goed
mogelijk wat er aan de hand is en vermeld ook je telefoonnummer en emailadres zodat wij contact
met je kunnen opnemen als we vragen hebben, meer informatie nodig hebben of je graag willen
bedanken voor het melden!
Het is niet toegestaan om misbruik van de gevonden kwetsbaarheid of onjuiste informatie te maken.
Wij zullen vertrouwelijk met de melding omgaan er verwachten dat jij dit ook doet. Tenzij de wet
anders voorschrijft is het publiek verspreiden van de kwetsbaarheid of foute informatie niet
toestaan.
8. Aansprakelijkheid
SocioHypotheek B.V., haar bestuurders en medewerkers aanvaarden, tenzij er sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid, geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere,
incidentele, immateriële of gevolgschade (waaronder gederfde winst) door de toegang tot en het
gebruik van deze website.
Toegang en gebruik van de website omvatten, maar zijn niet beperkt tot: gebreken, virussen of
overige onvolkomenheden aan apparatuur en software, aangeboden informatie op of via de website,
het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ons of aan u wordt
gezonden, misbruik van onze website (zoals hacken), verlies van gegevens en aanspraken van
derden.
9. Recht
Op deze website (www.sociohypotheek.nl) en al hetgeen daarmee verband houdt, waaronder deze
disclaimer, is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot deze website, deze disclaimer of met betrekking tot al hetgeen
daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen (tenzij de wet dwingend anders voorschrijft)
aan de bevoegde rechter te Groningen worden voorgelegd.
De meest recente versie van deze disclaimer is altijd leidend.
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