Disclaimer Online Hypotheek Afsluiten
Deze website wordt beheerd door Online Hypotheek Afsluiten (OHA). Door het bezoeken van onze
website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wij adviseren u dan ook deze disclaimer goed te
lezen.
Onze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie, zoals berekeningen
en rentetarieven, is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader
advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Ondanks het feit dat OHA zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze
website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan OHA niet instaan
voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Wanneer op onze website hyperlinks of verwijzingen naar andere sites zijn opgenomen dan zijn deze
bedoeld als informatie. De inhoud van deze website wordt niet continu door ons gecontroleerd. De
verwijzing of hyperlink betekend niet dat wij als OHA de betreffende website of de producten of
informatie op de betreffende website aan u adviseren. Tevens kunnen wij niet garanderen dat de
verwijzing of hyperlink werkt, goed functioneert, of dat de informatie op deze website correct is waar
naar wordt verwezen.
OHA beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de
geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. OHA kan evenmin garanderen
dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik
van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de
geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
Aansprakelijk
Door het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van onze website kunnen wij als OHA en/of de
personen of bedrijven waarmee wij samenwerken niet aansprakelijk gesteld worden voor enige
schade. Dit geldt ook voor de schade dat het gevolg is van onvolledigheid en/of onjuistheid van
informatie op onze website. Voor onze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
De inhoud van onze website, waaronder ook de tekst van deze disclaimer, kan zonder aankondiging
gewijzigd worden. Wij adviseren u daarom ook regelmatig te controleren of deze informatie is
gewijzigd.
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