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Voorwaarden
Gebruikersvoorwaarden
De Hypotheekwacht 

De Hypotheekwacht wordt u aangeboden door Vereniging Eigen Huis (ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 40506058), hierna ook te noemen VEH, en haar dochtermaatschappij 

Eigen Huis Geldzaken B.V. (ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32108799), tevens 

handelend onder de naam Eigen Huis Hypotheekadvies, hierna ook te noemen EHH. Zowel VEH als EHH 

zijn gevestigd aan de Displayweg 1 in (3821 BT) Amersfoort.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.   De Hypotheekwacht: de door VEH en EHH 

beschikbaar gestelde webomgeving waarin de 

gebruiker, door het aanmaken van een account 

en het invullen van de gevraagde gegevens, via 

rekentools en informatie zelf inzicht kan verkrijgen 

in zijn financiële situatie en mogelijkheden voor de 

toekomst met betrekking tot zijn hypotheek. VEH 

en EHH zullen de gebruiker er regelmatig (jaarlijks) 

via een e-mail aan herinneren om gegevens in De 

Hypotheekwacht, waar nodig, te actualiseren.

2.  Gebruiker: de natuurlijke persoon (niet handelend in 

de uitoefening van beroep of bedrijf) aan wie VEH 

en EHH De Hypotheekwacht beschikbaar hebben 

gesteld. 

3.   De gebruiker aanvaardt deze gebruikersvoor-

waarden door gebruik te maken van De Hypo-

theekwacht, waaronder wordt verstaan het 

aanmaken van een account.

4.   Op de verwerking van persoonsgegevens van 

gebruiker is het privacystatement en cookiebeleid 

van Vereniging Eigen Huis van toepassing.

5.   De gebruikersvoorwaarden, het privacystatement 

en cookiebeleid zijn altijd (tevens) te raadplegen op 

www.eigenhuis.nl.

ARTIKEL 2 - GEBRUIKSRECHT

1.   De gebruiker verkrijgt voor de duur dat VEH en 

EHH De Hypotheekwacht beschikbaar stellen een 

niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk 

en herroepelijk recht om De Hypotheekwacht 

persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken. 

2.    Het is de gebruiker onder andere niet toegestaan 

om De Hypotheekwacht aan derden beschikbaar te 

stellen of op andere oneigenlijke c.q. onrechtmatige 

wijze te gebruiken.

3.   Bij het gebruik van De Hypotheekwacht, waaronder 

het opnieuw inloggen, kunnen relevante wijzigingen 

in de webomgeving (zoals toevoeging van een 

nieuwe rekentool) en overige belangrijke informatie 

(zoals een herinnering aan het actualiseren van 

gegevens) worden getoond.

 

ARTIKEL 3 - BEËINDIGING GEBRUIKSRECHT

1.   De gebruiker kan het gebruik van De Hypotheek-

wacht op ieder gewenst moment beëindigen door 

zijn account te verwijderen.

2.   VEH en EHH kunnen het gebruiksrecht op ieder 

gewenst moment beëindigen via een schriftelijke 

(elektronische) mededeling aan de gebruiker zonder 

tot enige vergoeding gehouden te zijn. 

3.   Op het moment dat het gebruiksrecht wordt beëin-

digd is de gebruiker niet langer gerechtigd om De 
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Hypotheekwacht te gebruiken. Toegang verkrijgen tot 

De Hypotheekwacht is vanaf dat moment niet meer 

mogelijk. 

4.   VEH en EHH zijn altijd gerechtigd om De Hypo-

theekwacht tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zoals 

ten behoeve van het plegen van onderhoud of het 

wijzigen, toevoegen of verwijderen van informatie.

ARTIKEL 4-  TARIEVEN EN BETALING

1.   De Hypotheekwacht staat open voor leden van 

Vereniging Eigen Huis. Indien de gebruiker beschikt 

over een lidmaatschap van VEH, dan is hij voor 

de gebruikmaking van De Hypotheekwacht geen 

vergoeding verschuldigd, tenzij nadrukkelijk anders 

is overeengekomen.  

2.   In geval gebruiker overige diensten van VEH en/of 

haar dochtermaatschappijen wenst af te nemen dan 

zijn daarop de gebruikelijke tarieven zoals vermeld 

op de website van VEH van toepassing. 

ARTIKEL 5 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1.   Alle intellectuele eigendomsrechten en/of 

vergelijkbare rechten op de (inhoud van) De Hypo-

theekwacht, waaronder de onderliggende software, 

teksten, grafisch materiaal en logo’s, berusten bij 

VEH en EHH en/of bij diegene van wie VEH en EHH 

een licentie hebben verkregen. 

2.   Het is niet toegestaan om de aangeboden 

informatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van VEH en EHH over te nemen, te 

vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te 

distribueren of openbaar te maken, tenzij sprake is 

van persoonlijk gebruik.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

1.   De Hypotheekwacht is met de grootst mogelijke 

zorg samengesteld. VEH en EHH kunnen echter niet 

garanderen dat De Hypotheekwacht altijd zonder 

onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal 

zijn of zal werken, zoals in het geval van overmacht. 

VEH en EHH behouden zich het recht voor om  

De Hypotheekwacht (onaangekondigd) tijdelijk of 

permanent niet (meer) ter beschikking te stellen 

zonder dat de gebruiker daaraan enig recht kan 

ontlenen.

2.   VEH en EHH aanvaarden geen aansprakelijkheid 

voor schade die verband houdt met het gebruik 

van De Hypotheekwacht. Voor zover VEH en 

EHH in verband met een aan hen toerekenbare 

tekortkoming wel aansprakelijk kunnen worden 

gehouden voor schade, dan is deze schade beperkt 

tot een bedrag van ten hoogste € 1.000 per 

gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks 

gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) en tot ten 

hoogste hetgeen onder een ter zake toepasselijke 

verzekering van VEH en EHH wordt uitbetaald. 

3.   Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid 

en betrouwbaarheid van de door hem in De 

Hypotheekwacht ingevulde gegevens, ook in 

het geval deze van derden afkomstig zijn. VEH 

en EHH zijn niet aansprakelijk voor schade, van 

welke aard ook, doordat is uitgegaan van door de 

gebruiker ingevulde gegevens die onjuist, onvolledig 

of onbetrouwbaar zijn of gegevens die niet 

geactualiseerd zijn.

4.   Gebruiker vrijwaart VEH en EHH voor aanspraken 

van derden ter zake van schade die verband houdt 

met het gebruik van De Hypotheekwacht, indien 

en voor zover VEH en EHH hiervoor volgens 

het bepaalde in dit artikel niet jegens gebruiker 

aansprakelijk zijn.

ARTIKEL 7 -  TOEPASSELIJK RECHT EN

GESCHILLENREGELING

1.   Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands 

recht van toepassing.

2.   Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van 

De Hypotheekwacht of geschillen die daarmee 

samenhangen zullen bij uitsluiting worden 

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

ARTIKEL 8 - WIJZIGING GEBRUIKERSVOORWAARDEN

1.   VEH en EHH behouden zich het recht voor om deze 

gebruikersvoorwaarden periodiek te wijzigen. De 

gewijzigde gebruikersvoorwaarden treden in werking 

op het moment van bekendmaking daarvan. 

2.   Bekendmaking van gewijzigde gebruikersvoorwaar-

den geschiedt via publicatie op de website van VEH. 

Tevens zullen de gewijzigde gebruikersvoorwaarden 

worden getoond bij het (opnieuw) inloggen 

op het account van de gebruiker. In geval van 

continuering van het gebruik van De Hypo-

theekwacht (zonder opnieuw in te loggen) wordt 

vermoed dat de gebruiker met de gewijzigde 

gebruikersvoorwaarden heeft ingestemd.
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