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Van Andel Financieel Advies B.V. en Van Andel Hypotheken biedt de informatie op deze 

website aan als een vorm van dienstverlening voor haar klanten en overige geïnteresseerden. 

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de 

op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd 

volledig, juist of volledig is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste 

resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.  

Geen aansprakelijkheid  

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk 

maakt op de rechten van derden. Van Andel Financieel Advies B.V. is niet verantwoordelijk 

en/of aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. In 

geen geval is Van Andel Financieel Advies B.V., haar aandeelhouders, en/of werknemers, 

aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door 

en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.  

Hyperlinks  

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden 

onderhouden, waarover Van Andel Financieel Advies B.V. geen zeggenschap heeft. Van Andel 

Financieel Advies B.V. geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of 

volledigheid van de informatie op deze websites. Zij is niet aansprakelijk voor de juistheid, 

volledigheid, actualiteit van deze door derden aangeleverde informatie. De aanwezigheid van 

hyperlinks naar websites van derden heeft totaal geen invloed op onze onafhankelijkheid, 

nog dat wij de inhoud hiervan onderschrijven.  

Wijzigingen  

De informatie op deze website kan op elk moment worden gewijzigd. We zijn echter niet 

verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Aangezien een financieel advies 

op maat is gesneden naar de specifieke omstandigheden van de consument en wetgeving 

continue verandert, dient de op deze website verstrekte informatie niet te worden 

beschouwd als een financieel advies. Indien u naar aanleiding van de informatie op de 

website vragen hebt, kunt u gerust contact met ons opnemen.  
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Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden vragen wij 

je contact met ons op te nemen door te mailen naar info@vanandelfinancieeladvies.nl  

Alle rechten worden voorbehouden. Alle informatie op deze website valt onder het 

auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming van Van 

Andel Financieel Advies B.V. geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te 

publiceren, ter beschikking te stellen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken. 
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