Gebruiksvoorwaarden Hallomakelaar.nl
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en het gebruik van deze website van
Hallo Makelaar alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde
informatie, aanbevelingen en/of diensten.
Een ieder die deze site bezoekt gaat akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Hallo
Makelaar behoudt zich het recht voor veranderingen in deze gebruiksvoorwaarden aan te
brengen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van
deze gebruikersvoorwaarden. Wij adviseren je regelmatig na te gaan of er aanpassingen
zijn.
Disclaimer
Hallo Makelaar gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie
van informatie op deze website. Onder het begrip ‘informatie’ wordt in deze voorwaarden
onder meer verstaan: alle teksten, afbeeldingen, (beeld)merken e.d.
Je kunt als bezoeker van deze website op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de
website aangeboden informatie. De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene
informatiedoeleinden.
In het geval de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Hallo
Makelaar hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Hallo Makelaar sluit tevens aansprakelijkheid uit voor iedere schade (waaronder begrepen
directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de
website en/of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen,
onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde
diensten dan wel verband houdende met het daarop getoonde materiaal.
Hallo Makelaar is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar websites van derden
(bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner).
Intellectuele eigendomsrechten
Alle (intellectuele eigendoms)rechten op deze website en van alle op de website getoonde
informatie berusten bij Hallo Makelaar en/of een derde, tenzij anders aangegeven.
Ongeautoriseerd gebruik van de website en/of van de daarop getoonde informatie, anders
dan voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik is niet toegestaan. Je verklaart hierbij
geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele
eigendoms)rechten van Hallo Makelaar of derden.
Privacy
Hallo Makelaar gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Alle gegevens die je aan ons
verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van het kunnen vervullen van de
gevraagde zoekopdracht of informatiebehoefte. Je gegevens zullen niet zonder je
voorafgaande toestemming aan derden worden verstrekt, behoudens voor zover nodig in
verband met een wettelijke verplichting daartoe of voor de uitvoering van de ingekochte of in
te kopen diensten bij Hallo Makelaar.
Overige bepalingen
Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze
overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Vragen en/of klachten over deze website kunt je richten aan :Hallo Makelaar B.V.
Raadhuisstraat 54 , 1016 DG Amsterdam.

