
   
 

 
 
 

 
LEES DEZE MEDEDELING DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT 
GEREGELD DAT U GEBRUIK MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE 
SITE. 
 
Geen aansprakelijkheid 
Ondanks dat Sovib met uiterste inspanning en zorgvuldigheid deze website heeft 
samengesteld, kunnen er fouten staan op de site. Sovib is hiervoor niet 
aansprakelijk. Voor het gebruik van de website kan Sovib ook niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele directe en/of indirecte (gevolg)schade.  
Denk bijvoorbeeld doordat de website niet naar behoren functioneert. Evenzo kan 
Sovib niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van virussen op de website danwel 
het verkeerd gebruik ervan. 
Alhoewel de website van Sovib aan voldoende beveiligingsvereisten voldoet is zij 
niet aansprakelijk voor het verzenden van berichten en informatie door de gebruiker 
via de website. 
 
Informatie en toegang tot portal(s) 
De samenstelling van deze website en dan met name de informatie over de 
verschillende verzekeringsproducten, verzekeringskaarten, blogs en overige 
artikelen is met zorg samengesteld, maar Sovib sluit niet uit dat er mogelijke zet- 
en/of drukfouten in de tekst staan vermeld. 
 
Alle op deze website verstrekte informatie over verzekeringsproducten in de 
breedste zin van het woord, mogen niet worden opgevat als persoonlijk advies. 
Voor de juistheid en controle van de gegevens dient u contact op te nemen met uw 
verzekeringsadviseur. 
 
 
Auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten 
Alle op deze website getoonde informatie, zoals foto’s, illustraties, grafisch 
beeldmateriaal, handelsnamen, merken, logo’s en teksten zijn eigendom van Sovib 
B.V. en vallen onder het auteursrecht en/of intellectuele eigendomsrecht. Het kan 
ook zijn dat een deel van genoemde informatie in licentie is gegeven danwel het 
gebruiksrecht is verleend aan Sovib.  
Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van Sovib genoemde 
informatie te kopiëren, vermenigvuldigen en verspreiden. Constateert Sovib dat er 
misbruik of inbreuk is gemaakt op het auteursrecht en/of intellectuele 
eigendomsrecht, behoudt zij het recht om schadevergoeding te vorderen, naast het 
doen van aangifte bij politie. 
 
 
Verwijzingen en hyperlinks 
Sovib is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het 
functioneren van deze externe websites of websites waarop een link is opgenomen 
naar onze site. Dit geldt ook voor verwijzingen of hyperlinks naar andere websites 



   
 

 
 
 

die niet het eigendom zijn van Sovib. De links zijn slechts opgenomen ter informatie 
van de gebruiker van de site. 
 
 
Wijzigingen 
Regelmatig worden de teksten en de inhoud van al onze(privacy-, cookie-) 
verklaringen en deze disclaimer gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor deze 
wijzigingen op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande aankondiging, uit te 
voeren. U bent automatisch gebonden aan de gewijzigde disclaimer.   
 
 
Databeschermingen en privacy 
Voor iedere gebruiker/bezoeker van deze website wordt zorgvuldig omgegaan met 
de ontvangen data en met name als het gaat om persoonsgegevens. Bij het eerste 
bezoek aan onze website kan via de instelling van de cookieverklaring worden 
bepaald welke informatie wordt opgeslagen of niet. Zie voor meer informatie de 
cookieverklaring onderaan de website van Sovib. 
Nadere informatie over hoe wordt omgegaan met de verwerking van 
persoonsgegevens leest u in de privacyverklaring zoals vermeldt op de website. 


