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Disclaimer
Juistheid van informatie
De online producten van Smart FMS zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. We streven er vanzelfsprekend naar om altijd correcte en actuele informatie
te bieden. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat je informatie tegenkomt die niet (meer)
klopt. Als je ons dat laat weten via de Service Desk, dan zullen wij dit zo snel mogelijk
aanpassen.

Waarvoor verwerkt Smart FMS persoonsgegevens?
Om een relatie met u te kunnen aangaan. Persoonsgegevens worden in overeenstemming
met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Als u klant bij ons wilt worden of
wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij
persoonsgegevens nodig. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen
of wij u als klant kunnen accepteren. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over u gebruiken die
wij van anderen krijgen. Bijvoorbeeld van het Bureau Krediet Registratie (BKR) of KvK. De
gegevens die wij van u ontvangen en over u hebben vastgelegd kunnen wij ook gebruiken
om analyses te maken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een bepaald product.

Aansprakelijkheid
Smart FMS is niet aansprakelijk voor enige schade of ander nadeel die direct of indirect het
gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden in de toegang tot of het gebruik van de
webservice of de aangeboden informatie. Ook is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade
die geleden wordt ten gevolge van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt
door of namens de webservice of derden via. Smart FMS adviseert je steeds een
deskundige te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie
toegespitste advies.

Copyrights
Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, databankrechten,
merkrechten, octrooien, andere intellectuele eigendomsrechten en domeinnamen,) met
betrekking tot de webservice, waaronder begrepen de rechten op de daarin opgenomen
gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto's, programmatuur, merken,
logo's en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan - berusten bij Smart
FMS en/of onze licentiegevers of de derde rechthebbende.

Toestemming
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) is het je niet
toegestaan de door Smart FMS verstrekte informatie of programmatuur, of delen daarvan,
geheel of gedeeltelijk over te nemen, te kopiëren, openbaar te maken, op te vragen, te
hergebruiken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
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