WETTELIJKE VERMELDINGEN

Wie zijn we?
Europ Assistance S.A. Irish Branch, 4th floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8, Ireland (hierna “Europ
Assistance” of “we” of “ons”).
Europ Assistance valt in Frankrijk onder de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), officieel
gevestigd te 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09, Frankrijk, en is in Ierland actief in
overeenstemming met de door de Central Bank of Ireland uitgegeven Ierse gedragscode voor
verzekeringsondernemingen. Ingeschreven in Ierland: inschr.nr. 907089.
Btw-inschrijvingsnummer: IE9652149R
Gebruiksvoorwaarden van de website
Door deze website te gebruiken, stemt u zonder beperking of voorbehoud in met de volgende
gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden herzien door deze mededeling bij
te werken.
Deze website valt onder het Ierse recht.
Disclaimer
De informatie en beschrijvingen in deze mededeling zijn niet bedoeld om volledige beschrijvingen te zijn van
alle voorwaarden, uitsluitingen en bepalingen die van toepassing zijn op de producten en de diensten. De
volledige beschrijving van de dekkingen, uitsluitingen en beperkingen wordt gegeven in de algemene en
bijzondere voorwaarden van uw verzekeringspolis die u kunt downloaden via de website.
Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door Europ Assistance. Europ
Assistance is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Het opnemen van een link naar dergelijke
websites betekent niet dat Europ Assistance de websites of de inhoud ervan goedkeurt of onderschrijft.
We kunnen niet garanderen dat deze website en de inhoud ervan vrij zijn van virussen of iets anders dat
aantastende of destructieve eigenschappen heeft.
Als u twijfelt over de geldigheid van de informatie die op deze pagina's ter beschikking wordt gesteld, of als
u op deze informatie wilt steunen, is het wellicht in uw belang om de juistheid ervan te verifiëren door contact
met ons op te nemen.
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Europ Assistance. Behalve wanneer dat uitdrukkelijk
wordt toegestaan door Europ Assistance SA Irish Branch, mag er niets van de inhoud van deze website of
andere websites die eigendom zijn van, of worden beheerd, in licentie worden gegeven of worden
gecontroleerd door Europ Assistance, op welke manier ook worden gekopieerd, gereproduceerd,
heruitgegeven, geüpload, gepubliceerd, verzonden of gedistribueerd. U mag inhoud van deze website
uitsluitend voor persoonlijk gebruik downloaden, op voorwaarde dat u ook alle auteursrecht- en andere

eigendomsrechtkennisgevingen op de inhoud behoudt. U mag de inhoud van deze website niet verspreiden,
wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw posten of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden,
inclusief de tekst, afbeeldingen, audio en video, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Europ
Assistance. Europ Assistance garandeert noch verklaart dat uw gebruik van inhoud van deze website geen
inbreuk zal vormen op rechten van derden die geen eigendom zijn van of die niet aangesloten zijn bij Europ
Assistance.

