
 

 

 

Versie 01 

 

Lees deze gebruikersovereenkomst goed door voordat je je als abonnee bij ons registreert.  

 

1. Je sluit deze gebruikersovereenkomst met Advies-Check vof (hierna “Advies-Check”, “wij” of “ons”). 

2. Advies-Check biedt een website (www.advies-check.nl) die via een inlogmodule aan abonnees onder 

meer de mogelijkheid biedt om beleggingsoplossingen van verschillende financiële aanbieders te 

vergelijken.  

 

1. Deze gebruikersovereenkomst is van toepassing op het gebruik van: 

1) de vergelijkingstool; 

2) de risicoprofieltoets; 

3) de rekentools; 

4) de mogelijkheid om (op maat) rapportages te maken en te printen op basis van data van de 

vergelijkingstool en eigen ingevoerde gegevens. 

2. Deze 4 onderdelen worden de ‘gebruikerstools’ genoemd. Je kunt onze gebruikerstools alleen 

benaderen als je bij ons bent geregistreerd als abonnee.  

3. Zodra je je bij ons als abonnee hebt geregistreerd, krijg je van ons een gebruikersnaam, wachtwoord 

en inloglocatie om toegang te krijgen tot onze gebruikerstools.  

4. Als je je bij ons als abonnee hebt geregistreerd, ben je akkoord gegaan met deze 

gebruikersovereenkomst. 

5. Als je je bij ons als abonnee hebt geregistreerd, kun je gedurende een periode van 30 dagen gratis 

gebruik maken van de gebruikerstools. Deze gratis periode is eenmalig per abonnee. 

6. Na de gratis proefperiode wordt de toegang tot de gebruikerstools automatisch geblokkeerd. De 

blokkade wordt opgeheven of voorkomen als je ons laat weten dat je het abonnement wilt 

voortzetten. Dat kan via e-mail of telefonisch. 

7. Na de gratis periode heb je als abonnee een betalingsverplichting als je ons laat weten dat je het 

abonnement wilt voortzetten. 
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8. Deze gebruikersovereenkomst geldt voor het aantal gebruikers dat hoort bij je abonnement. Elke 

gebruiker krijgt een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Het is mogelijk om de gebruikersnaam en 

wachtwoord van een gebruiker te laten vervallen ten behoeve van een nieuwe gebruiker. 

Bijvoorbeeld als een gebruiker uit dienst is getreden. 

 

1. Je krijgt van ons het recht om de gebruikerstools van Advies-Check te gebruiken. 

2. Dit recht geldt voor het aantal gebruikers dat hoort bij je registratie.  

3. Dit recht is herroepbaar. Wij kunnen dit recht intrekken. Bijvoorbeeld als we het vermoeden hebben 

dat je je niet aan de regels in deze gebruikersovereenkomst houdt. 

4. Je mag dit recht niet verkopen, doorverkopen of op een andere manier beschikbaar stellen aan een 

derde of aan meer dan het aantal gebruikers die hoort bij je registratie. 

5. Je mag de gebruikerstools niet op wat voor manier dan ook kopiëren of wijzigen. Dit geldt voor 

zowel de inhoud (de “data”) als voor afbeeldingen. 

6. Je mag geen ‘web koppelingen’ maken naar de gebruikerstools. Ook dit geldt voor zowel de data als 

voor afbeeldingen. 

7. Je mag de data niet gebruiken voor (hulp bij) het ontwikkelen van concurrerende producten of 

diensten. 

 

1. Wij hebben de verantwoordelijkheid om ons uiterste best te doen om je juiste en volledige 

informatie te geven. Wij kunnen hiervoor ook anderen inschakelen. Wij kunnen je niet garanderen 

dat de informatie op onze website juist en volledig is. Alle informatie op onze website is bedoeld om 

jou te informeren. De informatie is niet bedoeld als persoonlijk advies of een aanbod om te 

beleggen. Als je een beslissing neemt of een advies geeft op basis van de informatie op onze website, 

doe je dat voor je eigen rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk. 

2. Wij hebben de verantwoordelijkheid om ons uiterste best te doen om de gebruikerstools correct te 

laten werken. We bieden de gebruikerstools aan voor gebruik via Safari (versienummer 9.0 en 

verder), Firefox (versienummer 46.0.1 en verder) en Google Chrome (versienummer 50.0.2661.102 

en verder). Wij kunnen je niet garanderen dat de werking altijd 100% goed is.  

 

1. Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je gebruik maakt van de gebruikerstools. Als je 

bijvoorbeeld een ander op basis van de gebruikerstools informatie of advies geeft, ben je daar zelf 

voor verantwoordelijk. 



 
 
 

 

2. Om gebruik te kunnen maken van de gebruikerstools, moet je je bij ons registreren om via een 

inlogmodule toegang te krijgen tot de gebruikerstools. De gebruikersnaam en wachtwoord die nodig 

zijn voor de inlogmodule zijn alleen voor jou bestemd. Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat je de 

gebruikersnaam en wachtwoord geheimhoudt. Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik van je 

gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

1. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die je aan ons verstrekt. Wij hanteren in het kader hiervan 

een privacybeleid. Op de website van Advies-Check vind je steeds de laatste versie van ons 

privacybeleid. 

2. Persoonsgegevens geven wij niet aan derden, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn. 

3. We kunnen gegevens die je hebt ingevoerd gebruiken tbv benchmarking. Hiermee bedoelen wij dat 

wij gegevens die je hebt ingevoerd kunnen vergelijken met gegevens die anderen hebben ingevoerd. 

Wij kunnen je hiervan ook het resultaat geven. Wij zullen er altijd voor zorgen dat deze gegevens 

niet tot individuen kunnen worden herleid. 

 

1. Deze gebruikersovereenkomst gaat in op de dag dat je je bij ons (als abonnee) registreert en heeft 

geen einddatum. 

2. Deze gebruikersovereenkomst kan zowel door jou als door ons op elk moment worden opgezegd. 

3. De opzegtermijn is 1 maand, gerekend vanaf het moment dat je na de gratis proefperiode toegang 

hebt gekregen tot de gebruikerstools.  

4. De datum waarop deze gebruikersovereenkomst door jou of door ons wordt opgezegd, is bepalend 

voor de einddatum van deze overeenkomst. De 1-maands opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de 

maand die volgt op de datum waarop deze gebruikersovereenkomst wordt opgezegd. Dat betekent 

dat als deze gebruikersovereenkomst op 18 april wordt opgezegd, deze gebruikersovereenkomst op 

31 mei wordt beëindigd. 

5. Als deze gebruikersovereenkomst is beëindigd, heb je geen toegang meer tot de gebruikerstools. 

6. We hebben het recht om al onze rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen die uit deze 

gebruikersovereenkomst voortvloeien over te dragen aan een andere partij. 

 

1. Op de website van Advies-Check vind je een actuele opsomming van de kosten voor het gebruik van 

de gebruikerstools. 

2. Je betaalt de kosten per kwartaal. Je krijgt hiervoor een digitale factuur. 



 
 
 

 

3. Als je de kosten niet betaalt, kunnen wij jouw toegang tot de gebruikerstools (tijdelijk) blokkeren. 

4. Als deze gebruikersovereenkomst eindigt, gaan we na of je recht hebt op terugbetaling van kosten 

die je reeds hebt betaald. Als je recht hebt op terugbetaling van reeds betaalde kosten, zullen wij je 

deze kosten binnen 1 maand terugbetalen op de rekening waarvan je de kosten hebt betaald. 

 

1. Wij kunnen deze gebruikersovereenkomst eenzijdig wijzigen. Wijzigingen kunnen ook gelden voor 

gebruikersovereenkomsten die al van toepassing zijn. Wijzigingen gelden alleen per een toekomstige 

datum. We maken de wijzigingen en de datum van inwerkingtreding in voorkomende gevallen 

minimaal 1 maand van tevoren bekend. 

 

1. Op deze gebruikersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die 

ontstaan naar aanleiding van deze gebruikersovereenkomst of daaruit voortvloeiende 

overeenkomsten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 

Amsterdam. 
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