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Member of the European AVM Alliance

Algemene Voorwaarden Calcasa Desktop Taxatie Account: 

•	 Naast deze voorwaarden zijn op de levering van alle producten en diensten 
door middel van de Desktop Taxatie Account tevens van toepassing:

       - de bijgevoegde NLdigital Voorwaarden 
       - Calcasa’s  Privacybeleid; en 
       - Calcasa’s Cookiebeleid.
•	 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld. 

Ingeval u de kosten van een Calcasa Desktop Taxatie rapport expliciet 
doorbelast aan uw klant, dient dit het bedrag te zijn dat u zelf aan Calcasa 
heeft betaald voor het betreffende rapport.

•	 U bent zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze invoeren van de 
betreffende gegevens voor het opvragen van een Calcasa Desktop Taxatie 
rapport.   

•	 De gegevens in het Calcasa Desktop Taxatie rapport zijn uitsluitend 
bedoeld om u ondersteunende informatie te bieden ten behoede van een 
financieringsaanvraag voor uw klant. De rapporten en de informatie uit de 
rapporten mag uitsluitend gedeeld worden met uw klant en de beoogde 
geldverstrekker.

•	 Calcasa draagt geen verantwoordelijkheid voor het al dan niet honoreren 
van de financieringsaanvraag door de beoogde geldverstrekker. Het is uw 
eigen verantwoordelijkheid om de gegevens te beoordelen, te interpreteren 
en eventueel een conclusie te trekken. Calcasa doet zijn uiterste best om 
u de juiste informatie te verschaffen. We werken hiertoe ook samen met 
dataleveranciers voor wiens data we niet kunnen instaan. Aan de geleverde 
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

•	 Calcasa behoudt op alle aan de opdrachtgever verstrekte gegevens alle 
rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld 
bedoeld in de Auteurswet en de Databankenwet, voor zover deze rechten 
niet liggen bij een leverancier van Calcasa. Er wordt door Calcasa alleen 
een niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt ten behoeve van een 
financieringsaanvraag voor uw klant en alle intellectuele eigendomsrechten 
blijven bij Calcasa berusten. 

•	 U bent niet gerechtigd om wijzigingen in het Calcasa Desktop Taxatie 
rapport aan te brengen of het Calcasa rapport voor andere doeleinden te 
gebruiken dan ten behoeve van een financieringsaanvraag voor uw klant. 
Een rapport blijft gedurende 6 maanden in uw account beschikbaar.

•	 Calcasa zal zich ervoor inspannen dat haar Desktop Taxatie systeem via uw 
account steeds beschikbaar is. Indien het systeem om welke reden dan ook 
onverhoopt niet beschikbaar is, kan Calcasa hier op geen enkele wijze voor 
aansprakelijk worden gehouden. 

•	 Aan uw account kunnen meerdere gebruikers worden gekoppeld. Een 
gebruiker dient binnen uw organisatie werkzaam te zijn. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het beheer van de gebruikers binnen uw account, 
waaronder het onverwijld afsluiten van toegang ingeval een gebruiker niet 
langer werkzaam is binnen uw organisatie.

•	 Het tegoed voor uw account blijft gedurende 24 maanden geldig, waarna 
het automatisch vervalt. Calcasa behoudt zich het recht voor te stoppen 
met het aanbieden van Desktop Taxatie rapporten via een account of in 
het algemeen. In dat geval zal uw account worden beëindigd en uw tegoed 
worden teruggestort.
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