Disclaimer
Asset Plus heeft de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen
dat de inhoud van de site niet up-to-date, incompleet is of onjuistheden bevat. Er kunnen dan ook
geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website.
Asset Plus behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te
brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.
De website van Asset plus bevat soms externe links. Asset Plus kan echter niet verantwoordelijk of
aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van pagina’s van derden, voor de
privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of
voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.
Asset Plus maakt gebruik van cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Asset plus verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze
website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal,
het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en
sub-pagina's eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie.
Asset plus houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of
dergelijke), tenzij u daarvoor bewust kiest en deze informatie specifiek aan ons verstrekt.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Asset plus stelt je op deze website in de gelegenheid om berekeningen uit te voeren. Deze
berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door jouw ingevoerde
gegevens en kunnen afwijken van de voor jouw geldende omstandigheden. De uitkomsten van de
berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend
worden. Asset Plus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen,
dan wel voor de uitkomst daarvan.

