PROCLAIMER Titanium Vermogensbeheer

Beste bezoeker,
Allereerst dank voor uw bezoek aan onze website en dank voor het lezen van onze proclaimer.
Titanium Vermogensbeheer is verantwoordelijk voor de informatie op deze website.
Onze doelstelling is om u zo goed mogelijk te informeren over onze dienstverlening en over
onze beleggingsstrategie, met daarbij behorende visie op vermogensbeheer.
Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij onze uiterste best gedaan om alle informatie
op deze website juist en volledig weer te geven. We streven ernaar om zo actueel mogelijk te
zijn en zullen onze uiterste best doen om wijzigingen en aanpassingen, daar waar noodzakelijk
of wenselijk, zo spoedig als mogelijk door te voeren op onze website.
Onjuistheden
Indien u onjuistheden ziet staan op onze website, stellen wij het zeer op prijs wanneer u ons
hierover zou willen informeren. Dan kunnen we deze zo spoedig mogelijk corrigeren, indien
nodig.
Storing
Indien u problemen ervaart met het gebruik van onze website dan is er wellicht een technische
storing. Ook hier stellen wij het zeer op prijs indien u ons hierover zou willen informeren.
Bij voorbaat excuses voor het ongemak indien dit zich voordoet.
Schade
Indien u onverhoopt schade oploopt, als gevolg van verkeerde informatie of een storing op
onze website, vernemen we dit graag van u. Dan kunnen we samen met u op zoek gaan naar
een voor u passende oplossing.
Weblinks
Wij hebben onze uiterste best gedaan om op onze website goedwerkende links (koppelingen)
naar andere websites te maken. Doel hiervan is om u van gemak te voorzien indien u bij
betreffende andere website meer informatie wenst te achterhalen. Indien u hinder ondervindt
van een link die niet werkt vernemen wij dat graag van u, zodat we dit zo spoedig mogelijk
kunnen corrigeren.
Met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie die u aantreft op de websites
van derden verwijzen wij u graag door naar deze derde partijen, aangezien wij geen invloed
hebben op de inhoud van deze externe websites.
Kopiëren
Indien u informatie van onze website wenst te gebruiken en te vermenigvuldigen ten behoeve
van anderen dan uzelf (in privé kring), stellen wij het op prijs wanneer u hierover contact met
ons opneemt. Met betrekking tot logo's van derden en informatie op websites van derden
verwijzen wij uiteraard naar deze betreffende derden indien u hiervan iets wenst te kopiëren.
Wij wensen u een informatief en prettig bezoek op onze website.
Hartelijke groet,
Patrick Blom
Jeremy de Ruijter

patrick@titaniumvermogensbeheer.nl
jeremy@titaniumvermogensbeheer.nl
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