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Disclaimer
Wij zijn bunq en www.bunq.com is onze website. In deze disclaimer staan de
voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze website. Kijk voor
informatie over de verwerking van je persoonsgegevens in onze Privacy Statement.
bunq is een handelsnaam van bunq B.V. bunq B.V. is geregistreerd in het handelsregister
onder nummer 54992060 en staat onder toezicht van de AFM (www.afm.nl) en DNB
(www.dnb.nl). Ons adres is Naritaweg 131-133, 1043 BS te Amsterdam.

Aansprakelijkheid
Wij doen ons best om altijd juiste, volledige en actuele informatie via onze website te
verstrekken. We geven echter geen garantie dat dit altijd lukt. De informatie op onze
website is bedoeld om je te informeren en is geen persoonlijk advies. Wij zijn niet
aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van fouten op onze website.
Het kan voorkomen dat je verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites op onze
website tegenkomt. Wij controleren de informatie op deze andere websites niet en zijn
niet verantwoordelijk voor de inhoud. Het gebruik van de links en verwijzingen op onze
website is voor je eigen risico.
Wij proberen onze website zo veel mogelijk beschikbaar te houden. Het kan echter
voorkomen dat onze website tijdelijk niet bereikbaar is of dat deze niet naar behoren
functioneert. In dit geval zijn wij niet aansprakelijk als je daardoor schade lijdt.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie op onze website (inclusief logo’s, huisstijl en vormgeving) is beschermd op
basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag de
informatie gebruiken voor privédoeleinden, mits je daarbij vermeldt dat de informatie van
onze website afkomstig is. Voor elk ander gebruik moet je ons vooraf om schriftelijke
toestemming vragen.

Wijzigingen en toepasselijk recht
De informatie op onze website (inclusief deze disclaimer) kunnen wij wijzigen zonder je
hierover te informeren. Wij raden je aan om regelmatig te controleren of er wijzigingen
hebben plaatsgevonden.
Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die te
maken hebben met deze disclaimer en/of (de informatie op) onze website kunnen worden
voorgelegd aan de rechter in Amsterdam.

