Disclaimer
De website www.mijn-effecten.nl en de daaraan gekoppelde websites heeft MIJN Effecten B.V. met de
groots mogelijke aandacht en zorg gemaakt. Door de snelle veranderingen in de markt door bijvoorbeeld
wijzigingen in wet - en regelgeving of andere belangrijke informatie is het niet altijd mogelijk een up-todate website te publiceren.
Bescherm uzelf tegen internetfraude waarbij oplichters een poging wagen via email aan uw wachtwoord
te komen. Dit noemt men Phishing. Indien u denk zo’n email te hebben ontvangen stuur deze dan naar
nep-mail@mijn-effecten.nl
Als u de website gebruikt om uw portefeuille in te zien, neemt u dan de volgende veiligheidsaspecten in
acht:
1.
https://backoffice.mijn-effecten.nl is de inlogpagina waarbij rechts bovenaan een groen
slotje dient te staan;
2.
Gebruik een recente versie van de internetbrowser;
4.
Deel uw inloggegevens met niemand;
5.
NOOIT het wachtwoord automatisch laten opslaan door uw browser;
6.
Het wachtwoord regelmatig wijzigen, wij adviseren minimaal 1x per 2 maanden;
7.
Het programma en browser goed afsluiten na gebruik.
U kunt geen rechten ontlenen aan onze website. We sluiten iedere aansprakelijkheid, uit voor alle
schade welke kan ontstaan door onze website te gebruiken.
De diensten en informatie op onze website die worden voorgesteld zijn van algemene aard en zijn op
geen enkele wijze een uitnodiging om de vermelde genoemde instrumenten te kopen of verkopen
danwel een andere transactie aan te gaan. MIJN Effecten B.V. kan de betrouwbaarheid en volledige
juistheid van de informatie niet garanderen. Beleggingen zijn onderhavig aan fluctuaties. Behaalde
resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Getoonde informatie op de website zijn verkregen van websites die betrouwbaar worden geacht. MIJN
Effecten B.V. is niet aansprakelijk voor andere informatie of verstrekte adviezen door derden.
Intellectuele eigendommen en alle auteursrechten behoren toe aan MIJN Effecten B.V. waarbij MIJN
Effecten een gedeponeerd merk is. Inhoud en informatie van de website en de daaraan gekoppelde
websites mag niet worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook (zoals opnames of elektronisch ). Dit is
wel toegestaan indien u vooraf schriftelijke toestemming heeft ontvangen van MIJN Effecten B.V.
Het Nederlandse recht is van toepassing op deze disclaimer. Indien er een geschil ontstaat aangaande
deze disclaimer of onze websites, worden deze voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.
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