
 

 
DISCLAIMER 

 
 

  

De informatie op deze website is met de meeste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kunnen wij niet garanderen dat 
deze informatie, op het moment dat u deze tot u neemt, nog steeds actueel is. Daarom adviseren wij u met klem niet te 
handelen op basis van deze informatie zonder voorafgaand deskundig advies. Financial Consult Nederland aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar verwezen wordt. Deze verwijzingen dienen slechts als 
additionele informatiebron, zodat u zich optimaal kunt informeren. In artikel 9 van onze algemene voorwaarden vindt u 
specifieke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid.  
 
Aansprakelijkheid advisering 
Onze adviezen zijn met de meeste zorgvuldigheid tot stand gekomen en zijn gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. 
Het ontbreken van informatie of gegevens kan leiden tot een andere uitkomst. Wij aanvaarden hiervoor geen 
aansprakelijkheid, noch voor rekenfouten, wijzigingen in het fiscale stelsel, wettelijke regelgeving of andere jurisprudentie 
die van invloed is of kan zijn op de uitkomsten van het advies, anders dan grove nalatigheid. In artikel 9 van onze algemene 
voorwaarden vindt u specifieke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid. 
 
Vastleggen gegevens 
Wij kunnen zakelijke gesprekken vastleggen door middel van aantekeningen en/of bandopnamen. Deze vastlegging is 
uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en zal niet ter beschikking worden gesteld aan derden, behoudens diegenen die 
aan het gesprek hebben deelgenomen. Zij kunnen een verzoek indienen via email of per gewone post om een kopie daarvan 
te verkrijgen.  
 
Copyright 
Niets hetgeen wij uitgeven mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt 
of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige 
digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren 
(i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet 
strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm 
of online) of in een RTV-uitzending. 
 
Note bene: 
Een financieel planner is geen jurist. Wij geven onze visie en signaleren aandachtspunten die u bij uw specialist (bank, 
tussenpersoon, serviceprovider, accountant, fiscalist, advocaat of notaris) kunt toetsen. Bij de terugkoppeling van de 
standpunten van deze specialisten zorgen wij ervoor dat alle meningen en visies worden samengebracht in één definitief 
plan (van aanpak) en begeleiden wij u bij de implementatie daarvan. Juist de integrale aanpak van fiscale, juridische en 
financiële onderwerpen geven de financieel planner toegevoegde waarde. 

 


