
Gebruiksvoorwaarden

Over deze gebruiksvoorwaarden

In deze gebruiksvoorwaarden leggen wij uit welke voorwaarden op uw gebruik van de functionaliteit op  (vanaf hier http://www.geldvinder.nl
‘Geldvinder’) in al haar facetten van toepassing zijn. Voordat u gebruik kan maken van Geldvinder zult u eerst akkoord moeten gaan met deze 
gebruiksvoorwaarden. Voordat u gebruik kunt maken van Geldvinder wordt ook eerst uw toestemming gevraagd voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens. De privacyverklaring beschrijft welke gegevens van u worden verwerkt door Geldvinder en hoe deze verwerkingen 
plaatsvinden.

Over Geldvinder

Geldvinder wordt aangeboden door APG Groep N.V., de grootste pensioenuitvoeringsorganisatie van Nederland. Geldvinder is een online 
platform gericht op het financieel fitter maken van haar gebruiker. Door jou een aantal financiële vragen te laten beantwoorden maakt Geldvinder 
duidelijk waar nog mogelijkheden voor financiële verbetering liggen. Ook kun je via Geldvinder financiële vragen stellen, over bijvoorbeeld je 
pensioen, belastingen of schulden of doelen nastreven, zoals bijvoorbeeld het krijgen van kinderen. Als je vragen hebt over Geldvinder, kun je 
die stellen via .info@geldvinder.nl

Geldvinder geeft echter geen financieel advies zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Geldvinder dus niet naar verwijst 
financiële producten of leveranciers, zoals banken, verzekeraars of beleggingsinstellingen. Evenmin maakt Geldvinder vergelijkingen tussen 
financiële producten.

Uw gebruik van Geldvinder

Wanneer u hebt besloten gebruik te maken van Geldvinder, u zelf verantwoordelijk voor uw keuzes als gevolg van uw gebruik van bent 
Geldvinder. In uw interactie met Geldvinder is het niet toegestaan de werking van het online platform, de website, of computer sof systemen van 
Geldvinder te verstoren. Daaronder valt o.a. het verspreiden van virussen, Trojaanse paarden, hacken, of toegang geven tot de computers of 
systemen van Geldvinder of andere gebruikers.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Hoewel Geldvinder de grootst mogelijk zorg besteedt aan haar platform, biedt Geldvinder geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met 
betrekking tot de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie dan wel voor het foutloos en ononderbroken functioneren van Geldvinder.

Tevens aanvaardt Geldvinder geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van Geldvinder. Hier valt onder andere 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit het invoeren van verkeerde gegevens en aansprakelijkheid na schade gebaseerd op jouw handelen naar 
aanleiding van informatie die je op of via Geldvinder hebt verkregen onder.

De informatie die Geldvinder uitgeeft wordt uitsluitend uitgegeven voor informatieve doeleinden, zodat jij zelf keuzes kunt maken. Geldvinder 
doet geen (uitnodigingen tot) aanbiedingen voor producten op de website. Eveneens is er geen sprake van financieel advies zoals bedoeld in de 
Wet op het financieel toezicht (Wft). Tevens functioneert Geldvinder niet als vervanging van het financiële inventarisatieproces door een 
financieel adviseur, en moedigt Geldvinder ‘execution only’ niet aan (te weten het vinden en afsluiten van financiële producten zonder een 
financieel adviseur te betrekken).

Intellectueel eigendom

De informatie en het beeldmateriaal op Geldvinder die niet zelfstandig door de gebruiker jegens Geldvinder is verstrekt, is eigendom van of wordt 
beheerd door APG Groep N.V. Zonder toestemming van APG Groep N.V. is het niet toegestaan deze informatie of het beeldmateriaal te 
kopiëren, openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.

Minderjarigen

Gebruikers onder de 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Geldvinder 
onder toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Geldvinder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als dit niet het geval blijkt te zijn. 
Geldvinder behoudt zich het recht voor gebruikers onder de 18 jaar van  deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Geldvinder
als zij niet kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Klachtenregeling

Vind je dat het gedrag van andere gebruikers of van Geldvinder medewerkers of andere specialisten niet past binnen de gebruiksvoorwaarden? 
Of heb je een andere klacht? Stuur dan een e-mail aan . Jouw klacht wordt binnen 24 uur in behandeling genomen en je krijgt info@geldvinder.nl
binnen 24 uur een antwoord.
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Diversen

APG Groep N.V. behoudt zich het recht voor Geldvinder te beëindigen zonder dat hier verder voor haar negatieve consequenties aan verbonden 
zijn.

Wanneer een deel van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard laat dit de andere delen van deze 
gebruiksvoorwaarden ongemoeid.

APG Groep N.V. is gemachtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen wanneer zij dit noodzakelijk acht.

Op de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschil is de rechter arrondissement Amsterdam 
bevoegd.

De gebruiksvoorwaarden vermelden de datum en versie die geldig is op het moment van acceptatie. De huidige versie is voor het laatste 
gewijzigd op 24 maart 2023
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