Gebruiksvoorwaarden voor Mijn-IMMO
Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u Mijn-IMMO gebruikt. Hierin worden de
voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website. Door gebruik te maken van Mijn-IMMO gaat u
akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
Toepassingsgebied
Holland Immo Group verleent aan de Participant/Gebruiker de toegang tot Mijn-IMMO in overeenstemming
met de onderstaande Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen waarbij gebruik
wordt gemaakt van Mijn-IMMO.
Definities
Gebruiker:
Wij/Holland Immo Group:
Mijn-IMMO:

Participant:
Participatie:
Voorwaarden:

iedere persoon die toegang heeft gekregen tot Mijn-IMMO.
Holland Immo Group B.V. en haar deelnemingen.
de beveiligde website, waar gebruikers digitaal toegang krijgen tot de navolgende
gegevens:
- participantengegevens,
waaronder
naam,
adres,
woonplaats,
e-mailadres, bankgegevens en toegevoegde gebruikers;
- berichten, waaronder kwartaal- en uitkeringsberichten, oproepingen voor
(jaar)vergaderingen, invulinstructies; het beleggingsoverzicht; en
- fondsdocumentatie waaronder jaarverslagen en halfjaarcijfers, financiële
kerngegevens, het prospectus, fonds- of administratievoorwaarden.
Tevens kan Mijn-IMMO gebruikt worden om wijzigingen in Participantengegevens
aan te brengen.
houder van één of meer Participaties in een beleggingsfonds van Holland Immo
Group.
bewijs van deelgerechtigdheid in het eigen vermogen van een beleggingsfonds van
Holland Immo Group.
deze gebruiksvoorwaarden voor Mijn-IMMO.

Registratie en Account Administrator
Om gebruik te kunnen maken van Mijn-IMMO kunt u zich laten registreren. Om de veiligheid van uw gegevens
en uw account te beschermen, ontvangt u na de registratie een toegangsautorisatie, die bestaat uit een
gebruikersnaam en een eerste wachtwoord. U kunt extra gebruikers aangeven, die eigen inloggegevens
ontvangen en daarmee alleen inzage hebben in de beschikbare accountinformatie.
Inloggegevens
• U krijgt van ons de inloggegevens voor toegang tot Mijn-IMMO. De inloggegevens bestaan uit een
gebruikersnaam en wachtwoord.
• Het eerste wachtwoord moet u wijzigen in een door u zelf gekozen wachtwoord van tenminste 8 karakters
met minimaal een hoofdletter, een kleine letter, een cijfer en een speciaal teken. Dit moet zorgen voor een
adequaat niveau van veiligheid bij login. Het wachtwoord kunt u te allen tijde wijzigen.
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• U dient het wachtwoord geheim te houden en maatregelen te nemen om ongeoorloofde publicaties of
gebruik ervan te voorkomen.
Voorwaarden
• U bent altijd verantwoordelijk voor alle handelingen die u uitvoert.
• Wij spannen ons naar beste vermogen in om ervoor te zorgen dat alle informatie op Mijn-IMMO is
onderworpen aan screening op bekende virussen en kwaadaardige code op de datum dat deze wordt
geplaatst op Mijn-IMMO.
• U vrijwaart ons van enige aansprakelijkheid of schadevergoeding, als gevolg van het gebruik of misbruik van
toegang, in het bijzonder wachtwoorden, tenzij de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Holland Immo Group.
• Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van overmacht. Van overmacht is onder meer
sprake in het geval van: stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur,
netwerkaanvallen, binnenlandse onlusten, brand en overstroming.
• Wij zijn gerechtigd de toegang tot Mijn-IMMO zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk op te schorten
of te beëindigen indien naar ons oordeel het gebruik van Mijn-IMMO schade zou kunnen berokkenen aan u
of aan Holland Immo Group. Wij zullen u binnen twee weken na de opschorting of beëindiging van toegang
tot Mijn-IMMO informeren, met reden, wanneer hiertoe wordt besloten.
• Bij het gebruik van Mijn-IMMO bent u zelf verantwoordelijk voor alle handelingen.
Wijziging van Participantgegevens
• Wij zullen ons naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat uw gegevens en andere informatie
op Mijn-IMMO up-to-date is. Wij zullen, indien van toepassing, eventuele door u geïdentificeerde
onjuistheden met betrekking tot uw accountgegevens controleren en corrigeren.
• U bent verplicht wijzigingen in adres, bank, extra gebruikers of andere relevante gegevens spoedig mogelijk
nadat deze wijzigingen hebben plaatsgevonden zelf in Mijn-IMMO door te voeren of schriftelijk aan ons door
te geven.
• Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor foutieve wijzigingen in Participantgegevens, die met gebruik van
uw inloggegevens zijn aangebracht.
• Wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de
nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en huidige beschikbaarheid van inhoud.
Bescherming van inhoud
• De inhoud, lay-out en structuur van Mijn-IMMO zijn auteursrechtelijk beschermd. De informatie, teksten en
afbeeldingen zijn alleen bedoeld voor de individuele toegang van Gebruikers en mogen alleen worden
gereproduceerd met onze toestemming.
• U bent niet gerechtigd de informatie, afbeeldingen, logo's, namen of handelsmerken van Holland Immo
Group of haar leveranciers te gebruiken, te kopiëren en aan te passen zonder schriftelijke toestemming.
Aansprakelijkheid
• Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of (indirecte) schade, gevolgschade, gederfde winst of andere
financiële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van Mijn-IMMO of door het gebruik van
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onjuiste of onvolledige informatie. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt
door opzet of grove nalatigheid van Holland Immo Group.
• U vrijwaart ons voor enig verlies, schade of kosten als gevolg van de ongeoorloofde bekendmaking, verkeerd
gebruik of misbruik van de inloggegevens door u en/of door een of meer door u aangegeven extra gebruikers.
• Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies als gevolg van onjuistheid in de accountinformatie,
wanneer u hebt nagelaten een dergelijke onnauwkeurigheid aan ons te melden.
Wijzigingen en beëindiging
• Wij hebben het recht om deze Voorwaarden en bepalingen van tijd tot tijd aan te passen.
• Wij behouden ons het recht voor de inhoud van Mijn-IMMO te allen tijde aan te passen of stop te zetten.
• Wij aanvaarden geen schadeclaims door beëindiging van de online diensten.
Privacy
• Voor het gebruik van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Privacy Statement van deze website.
Nietigheid van een clausule
• Als wordt bepaald dat een van de Voorwaarden in deze overeenkomst niet-afdwingbaar, ongeldig, of niet
van toepassing is, zal deze bepaling worden gescheiden en zullen de overige bepalingen onverkort van kracht
blijven.
Beschikbaarheid en onderhoud
• Wij hebben het recht Mijn-IMMO van tijd tot tijd voor onderhoud tijdelijk buiten gebruik te stellen waardoor
Mijn-IMMO tijdelijk niet beschikbaar zal zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van deze
tijdelijke niet beschikbaarheid.
Geldend recht en jurisdictie
• Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch.
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