Disclaimer
Belangrijk om te weten
Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van
deze website (hierna: de website). De website is eigendom
van PGGM Financiële Services B.V (hierna: PGGM&CO).
PGGM &CO is de handelsnaam van onder meer PGGM
Financiële Services B.V. en staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 30228488.
Wij raden u aan de disclaimer nauwkeurig door te lezen.

Inhoud website
Via de website verstrekt PGGM&CO informatie over haar
producten en diensten. U kunt aan deze informatie geen
rechten ontlenen.
PGGM&CO besteedt de grootst mogelijke zorg aan
de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de
informatie die op de website is vermeld. Desondanks kan
het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet
meer actueel, volledig of correct is. PGGM&CO is niet
aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten
is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden
informatie of het niet actueel zijn hiervan.
PGGM&CO aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid
voor de inhoud van websites, waarnaar met een hyperlink
of op een andere wijze wordt verwezen. Evenmin kan
PGGM&CO instaan voor de kwaliteit en geschiktheid
van eventuele producten en/of diensten die daarop worden
aangeboden. PGGM&CO accepteert ook in dit verband
geen enkele aansprakelijkheid.
Via de website kunt u gebruik maken van rekenmodules.
Aan de berekeningen die hiermee gemaakt kunnen worden
kunt u geen rechten ontlenen.
Hoewel de modules met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
zijn samengesteld, garandeert PGGM&CO niet dat de
uitgevoerde berekeningen juist en volledig zijn.

PGGM&CO aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor
eventuele schade die u lijdt, beslissingen die u neemt of
kosten en uitgaven die u hebt als gevolg van het gebruik
van de informatie of berekeningen.
De informatie en gegevens die u naar de website van
PGGM&CO stuurt of invoert in de rekenmodules worden
niet door PGGM&CO gecontroleerd. PGGM&CO draagt ook
geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid
of volledigheid van door u verstrekte informatie, de door u
ingevoerde gegevens en door u gemaakte berekeningen.

Geen advies
De informatie op deze website is bedoeld voor algemene
doeleinden. De website bevat geen advies en geen
informatie die bedoeld is om als vervanging voor een
deskundig, persoonlijk, advies te dienen. U wordt na
drukkelijk geadviseerd om een deskundig advies in te
winnen voordat u enige actie onderneemt naar aanleiding
van informatie op de website.

Intellectueel eigendomsrecht
De op de website afgebeelde gegevens, waaronder
begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal,
(handels)namen, logo’s, woord- en beeldmerken, zijn
eigendom van of in licentie bij PGGM N.V., PGGM Services
B.V. dan wel PGGM Financiële Services B.V. Ze worden
beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig
ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde
rechten gaan op geen enkele wijze over.

Gebruik website
PGGM&CO stelt alles in het werk om u op een veilige
manier informatie via de website te verstrekken. Deson
danks kan PGGM&CO niet garanderen dat de website vrij
is van virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke.
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Daarom adviseert PGGM&CO u alle op het internet
algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen
te nemen, voordat u informatie van de website ophaalt.
PGGM&CO kan u ook niet garanderen dat de informatie,
software, verwijzingen of hyperlinks die via de website
toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of andere schadelijke
componenten.
U mag de inhoud van de website slechts gebruiken voor
niet-commerciële privédoeleinden. U mag, tenzij dit noodzakelijk is voor een normaal gebruik van de website of
toegestaan is op grond van dwingend recht, de inhoud
niet kopiëren (anders dan in het kader van downloaden),
vermenigvuldigen, doorsturen of tegen vergoeding beschik
baar stellen aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van PGGM&CO. Evenmin is het
toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestem
ming van PGGM&CO op de
website een koppeling naar een pagina van de website
van PGGM&CO te maken, de website van PGGM&CO aan
andere websites te koppelen (framing) of soortgelijke
handelingen te verrichten.

Aansprakelijkheid
PGGM&CO biedt geen garantie voor het foutloos en
ononderbroken toegankelijk zijn en/of functioneren van
deze website of de door haar langs elektronische weg
aangeboden diensten. PGGM&CO accepteert ook geen
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het tijdelijk,
permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar of
toegankelijk zijn van de website.
Vanaf de website kunnen elektronische berichten naar
PGGM&CO worden gezonden. Hoewel hieraan de grootst
mogelijke aandacht en zorg wordt besteed, garandeert
PGGM&CO niet dat naar haar toegestuurde e-mails of
andere elektronische berichten tijdig en volledig worden
ontvangen en verwerkt. PGGM&CO aanvaardt dan ook
geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

Onze gegevens en bereikbaarheid
PGGM Financiële Services B.V.
Noordweg Noord 150
3704 JG Zeist
KvK nummer: 30228488
Handelsnamen: PGGM&CO, PGGM en PGGM Financiële Services B.V.
Ons postadres: Postbus 117, 3700 AC Zeist
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Op werkdagen kunt u bij onze ledenservice terecht van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: (030) 2773311
Een email-contactformulier vindt u op www.pggm.nl/contact

