DISCLAIMER

Nobel Vermogensbeheer N.V. heeft de website www.nobelvermogensbeheer.nl (hierna
de ‘website’) met de grootst mogelijke zorg en aandacht gemaakt. Echter de informatie
op deze website is continu onderhevig aan verandering en zal daarom niet altijd up-todate zijn.
Indien u de website gebruikt om uw rekening in te zien via UW PORTEFEUILLE, dan zijn de
hieronder vermelde beveiligingsaspecten van groot belang:
- Controleer bij het inloggen dat de juiste beveiligde url (te herkennen aan het slotje)
wordt getoond: https://mijn.nobelvermogensbeheer.nl/
- Maak uitsluitend gebruik van de meest recente versie van uw internet browser.
- Houdt uw inloggegevens geheim.
- Verander uw wachtwoord regelmatig. Zeker als u vermoedt dat een ander persoon
mogelijk over uw gegevens beschikt (bijvoorbeeld bij diefstal of verlies van uw
laptop, tablet of smartphone).
- Sla uw wachtwoord niet op als uw browser daarom vraagt.
- Altijd uitloggen en uw browser afsluiten na gebruik
Bescherm uzelf tegen Phishing. Dit is een vorm van internetfraude waarbij oplichters
proberen via een e-mail uw rekeningnummer en wachtwoord te achterhalen.
- Controleer de afzender van het e-mailbericht. Alleen een bericht waar het e-mail
adres eindigt op @nobelvermogensbeheer.nl is daadwerkelijk afkomstig van Nobel
Vermogensbeheer.
- wij zullen u NOOIT vragen om uw inloggegevens (per e-mail) aan ons te verstrekken
ter verificatie.
- Indien u een phishingbericht heeft ontvangen, stuur deze dan door naar valseemail@nobelvermogensbeheer.nl
Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Nobel Vermogensbeheer sluit
iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade welke ontstaat door
gebruikmaking van de website.
De informatie en diensten voorgesteld op deze website zijn van algemene aard en zijn
geenszins een uitnodiging tot sparen of een aanbeveling om de vermelde financiële
instrumenten te kopen of verkopen of om andere transacties aan te gaan. Nobel
Vermogensbeheer kan niet de volledige juistheid en betrouwbaarheid van de informatie
garanderen.
De informatie op de website is verkregen van bronnen die betrouwbaar worden geacht.
Deze website bevat ook informatieve verwijzingen en hyperlinks naar andere websites
die niet door Nobel Vermogensbeheer worden beheerd. Nobel Vermogensbeheer is niet
aansprakelijk voor door derden verstrekte adviezen of andere informatie.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst.
Nobel Vermogensbeheer is een gedeponeerd merk. Alle auteursrechten en intellectuele
eigendommen die van toepassing zijn op de website behoren toe aan Nobel
Vermogensbeheer N.V. Behoudens persoonlijk en niet commercieel gebruik mag de
inhoud/informatie van de website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere
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Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Enig geschil met betrekking tot
deze disclaimer of de website zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter te Amsterdam.

Nobel Vermogensbeheer N.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam

