Disclaimer
Inhoud website
WK Financieel Advies heeft deze website met grote zorg samengesteld.
WK Financieel Advies aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze
website, de daarop weergegeven informatie en de werking en uitkomst van berekeningen, noch voor
de juistheid en/of volledigheid daarvan.
Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright
Behoudens privé-gebruik staat WK Financieel Advies niemand toe informatie van deze site openbaar
te maken, te kopiëren of op te slaan in een gegevensbestand, in welke vorm of op welke wijze dan
ook, zonder schriftelijke toestemming van WK Financieel Advies.
Privacy
Wij gebruiken uw gegevens alleen ter uitvoering en ondersteuning van de door uzelf aangevraagde
informatie, advies of dienst.
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Met uw toestemming of zodra u met onze organisatie in contact bent gekomen gebruiken wij uw
gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale producten of
aanbiedingen, waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u
ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@wkadvies.nl Betreft het een e-mailing, dan is
er ook altijd een mogelijkheid om u online af te melden (de zgn. opt-out clausule).
Contact/klacht
Heeft u een klacht, dan verzoeken wij u ons ook daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
U kunt de klacht onder vermelding van uw naam en uw contactgegevens mailen naar
info@wkadvies.nl
Want wij doen er alles aan om onze goede naam hoog te blijven houden.
Mocht u nadien alsnog ontevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke Stichting
Klachteninstituut.
Met vriendelijke groet,
WK Financieel Advies
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