Disclaimer
Deze website, www.capitalsupport.nl (hierna te noemen: "website") is een website van Capital
Support B.V. (Capital Support) en is uitsluitend gericht op Nederland. Op het gebruik van deze
website is de hiernavolgende disclaimer van toepassing.
Informatie
Er kunnen aan de verstrekte informatie op deze website geen rechten worden ontleend. De
informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan ieder moment zonder nadere
aankondiging worden gewijzigd. Capital Support geeft expliciet noch impliciet enige garantie dat de
informatie op deze website juist, volledig of actueel is. De informatie op deze website mag
uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid door de bezoeker zelf worden gebruikt.
De op deze website opgenomen informatie is geen aanbod van of uitnodiging tot het doen van een
aanbod voor - of verband houdende met - een financiële dienst of financieel product. Capital Support
kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik in andere
jurisdicties dan de Nederlandse. De gebruiker dient zelf na te gaan welke lokale wetten en regelingen
van toepassing zijn bij gebruik van deze website buiten de Nederlandse jurisdictie en zich aan die
wetten en regels te houden.
Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten, patenten en intellectuele eigendommen die van toepassing zijn op deze website
behoren te allen tijde toe aan Capital Support. Elke vorm van reproductie en gebruik van een kopie
van de inhoud van de website voor andere doeleinden dan privégebruik, is strikt verboden.
Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Capital Support.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Capital Support stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren, maar het goed
laten functioneren is afhankelijk van vele factoren, waaronder de afhankelijkheid van externe
partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is
en/of naar behoren functioneert. Voorts is Capital Support niet aansprakelijk voor eventuele
defecten, virussen en andere onvolkomenheden in de toegang tot of het gebruik van deze website.
Toepasselijk recht
Op de website van Capital Support en deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.
Privacy Statement
Bij bezoek aan deze website kan Capital Support gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om
gegevens die u bijvoorbeeld via contactformulieren hebt ingevuld. In het kader van deze
verwerkingen waarborgt en respecteert Capital Support uw privacy, onder andere door naleving van
de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door
Capital Support beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw
persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de
gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en
hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
Gegevensverwerking
Capital Support verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze
website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en te bevorderen dat deze
website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van
persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en
diensten van Capital Support. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder

gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten
aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet
worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van
of anderszins gerelateerd zijn aan Capital Support, tenzij deze verplichting voortvloeit uit een
(gerechtelijk) bevel van een bevoegde instantie.
Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw
voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze
informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine
tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U
kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.
Vragen / opt-out
Voor vragen over dit Privacy Statement, de wijze waarop Capital Support uw persoonsgegevens
verwerkt en/of u de gegevens die van u verwerkt zijn wilt inzien en/of wijzigen kunt u contact
opnemen met ons opnemen.
Wijzigingen Privacy Statement
Capital Support behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

