Disclaimer informatie
en advies
Service Centrum Trade

Deze disclaimer is van toepassing op elk advies en/of alle

naar de beoogde transactie, u hierbij zo nodig te laten bijstaan

informatie die door het Service Centrum Trade (hierna “SCT”

door eigen adviseurs en op deze wijze een eigen inzicht te

of “SCT-informatie”) aan u verstrekt wordt via enigerlei

verkrijgen in de diverse aspecten van de transactie.

communicatiemiddel (e-mailberichten, telefoongesprekken,
informatieve nota’s of presentatie, etc.).

Deze SCT-informatie is voor informatiedoeleinden en is niet,
en mag ook niet worden uitgelegd als, een aanbod of een

Het SCT behoort tot Coöperatieve Rabobank U.A. gevestigd

verbintenis tot het aangaan van een transactie.

te Amsterdam, handelend onder de naam Rabobank (hierna
“Rabobank”), ingeschreven in handelsregister onder nr.

Voor zover toegestaan door de wet, Rabobank, noch andere

30046259.

juridische entiteiten in de groep waartoe zij behoort, aanvaarden
enige aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor enig directe

De aansprakelijkheid van de leden van deze coöperatie is

of indirecte schade die voortvloeien uit gebruik van de door het

beperkt. Rabobank is door De Nederlandsche Bank en door de

SCT verstrekte informatie.

Autoriteit Financiële Markten geautoriseerd en gereguleerd
voor het doen van bankzaken. De informatie van het SCT richt

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetten en

zich uitsluitend op in aanmerking komende tegenpartijen en

verordeningen, Rabobank of andere juridische entiteiten in

zakelijke klanten, en is gericht op professionele cliënten.

de groep waartoe het behoort, hun bestuur, managers en/
of werknemers kunnen als opdrachtgever hebben gehandeld

De door ons verstrekte informatie of het gegeven advies

in verwante handelstransacties, of anderszins tegenstrijdige

is gebaseerd op heersende marktomstandigheden en

belangen hebben, met inbegrip van hoedanigheid van adviseurs,

beoordeling van door u verstrekte informatie. Ondanks het feit

makelaars, bankiers of verlenen van diensten aan bedrijven

dat de aan u verstrekte informatie of het gegeven advies met

waarvan transacties in dergelijke informatie worden genoemd.

de grootst mogelijke zorgvuldigheid is uitgebracht, zijn wij
niet aansprakelijk voor eventuele fouten, tekortkomingen of

Door te accepteren of gebruik te maken van dergelijke

onvolledigheden in verband daarmee verstrekte informatie of

informatie gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de

advies. Wij adviseren u een eigen onderzoek te (laten) verrichten

voorgaande beperkingen.

Disclaimer

Versie juni 2018

1

