Disclaimer
Deze website is eigendom van Rabo Direct Financiering B.V.
Freo is een handelsnaam van Rabo Direct Financiering B.V. In deze disclaimer noemen we Rabo
Direct Financiering B.V. verder Freo.
De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie. Het is geen advies aan u. De
informatie is afkomstig uit bronnen die als betrouwbaar mogen worden gezien. Voor de juistheid
en volledigheid ervan staan wij niet in.
Nederlands recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is
bedoeld voor mensen die in Nederland wonen.
Wij zijn geregistreerd onder nummer 17030004 bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast is Freo
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam) onder
nummer 12014945.
Werking website
Freo kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken werkt. Wel doen
wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.
Berekeningen op de website
Bij de berekeningen in de rekentools ‘Wat kost geld lenen mij’ en ‘Overstappen met mijn lening’
gaan wij uit van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw
persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief.
Informatie op sites waar naar gelinkt wordt
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door
ons niet gecontroleerd op juistheid. Freo is niet verantwoordelijk voor die informatie.
Gebruik van informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van
Freo of er zijn rechten van aan Freo toegekend. U mag de informatie op onze website voor
privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op
de website van Freo en dat u de informatie ongewijzigd laat. Wilt u de informatie op deze website
gebruiken voor commerciële doeleinden? Vraag dan eerst toestemming aan ons.
Over de disclaimer
Freo behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt
u altijd op deze website.
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E-mail disclaimer
De informatie die is opgenomen in e-mails van Freo kan vertrouwelijk zijn. Het is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud
niet te gebruiken. Stuur een bericht terug om de afzender direct hierover te informeren.
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