RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden
OVEREENKOMST TUSSEN U EN RCI EUROPE
Deze website wordt u aangeboden door RCI Europe ('RCI', 'wij', 'ons' of 'onze'). Uw
gebruik van deze website en/of uw aanvaarding zonder wijziging van de
voorwaarden en berichten die op deze website worden gepubliceerd (de
'Voorwaarden'), vormen uw instemming met alle dergelijke Voorwaarden. ALS U
NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN, DAN BENT U NIET GERECHTIGD OM
DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN.
DOOR OP DE KNOP 'AANVAARDEN' TE KLIKKEN, HET REGISTRATIEPROCES TE
VOLTOOIEN EN VERVOLGENS TE KLIKKEN OP DE KNOP 'VERDER' OP DEZE WEBSITE
OF, INDIEN U ZICH VOORDIEN REEDS HEBT GEREGISTREERD, DOOR U AAN TE
MELDEN OP DEZE WEBSITE, VERKLAART U DAT U EEN HUIDIG LID BENT VAN RCI,
EN DAT U ERMEE INSTEMT DAT ALLE VOORWAARDEN VOOR U BINDEND ZIJN.
Deze Voorwaarden gelden zowel voor uw gebruik van deze website, als voor alle
internetbezoekers die deze website bezoeken.
RCI behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op enig moment en naar
eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of anderszins bij te werken. Dergelijke
wijzigingen, aanpassingen of updates worden onmiddellijk nadat ze gepost worden
van kracht. Door deze website te gebruiken nadat RCI een bericht van dergelijke
wijzigingen, aanpassingen of updates heeft gepost, stemt u ermee in dat die
herziene Voorwaarden voor u bindend zijn.
Via deze website kunt u een verbinding maken met talrijke andere websites die al
dan niet gelieerd zijn met deze website en/of met RCI, en die mogelijk onderworpen
zijn aan voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die verschillen van, of die extra
voorwaarden en berichten omvatten dan de Voorwaarden die op deze website zijn
vermeld. Uw toegang tot dergelijke websites via koppelingen die op deze website
worden verschaft, valt onder de voorwaarden, berichten en gebruiksbeleidslijnen van
die websites, en niet van deze website.
RCI verstrekt geen garantie over de verzending of verwerking van enige informatie
of online activiteit of transactie die op deze website wordt ingevoerd. De verzending
van informatie betekent niet dat de online activiteit of transactie is geaccepteerd of
geweigerd, maar geeft louter aan dat een verzending is gestart. Alle online
activiteiten en transacties moeten schriftelijk bevestigd worden. Bovendien kan het
serviceniveau dat op en door deze website beschikbaar is, variëren, en mogelijk is
deze website gedurende bepaalde perioden ontoegankelijk of onbereikbaar. RCI
behoudt zich het recht voor om deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of
stop te zetten om commerciële of technische redenen. Het gebruik van de
ledendiensten van RCI kan echter plaatsvinden via traditionele middelen, zoals via de
telefoon of de gewone post.
PRIVACYBELEID
Klik hier voor ons privacybeleid.
HANDELSMERKEN, AUTEURSRECHTEN EN BEPERKINGEN
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Deze website is eigendom van en wordt gecontroleerd en beheerd door RCI Europe,
Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Verenigd Koninkrijk. Tel. nr. +
44 (0) 1536 310111. Copyright © 2001 - 2007 RCI Europe. Alle rechten
voorbehouden.
Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen,
illustraties, audio- en videofragmenten, is beschermd door auteursrechten,
handelsmerken, dienstenmerken en/of andere intellectuele-eigendomsrechten (die
vallen onder Amerikaanse en wereldwijde wetten op het auteursrecht en
verdragsbepalingen, privacy- en publiciteitswetten, en reglementeringen en
bepalingen inzake communicatie), en is eigendom van en wordt gecontroleerd door
RCI of zijn gelieerde of verwante entiteiten, geassocieerde bedrijven of partners; of
door enige derde contentproviders, wederverkoopbedrijven, sponsors en
licentieverstrekkers (gezamenlijk, 'Providers') die aan RCI een licentie hebben
verstrekt voor hun inhoud, of voor het recht om hun producten en/of diensten aan te
bieden voor verkoop.
De inhoud op deze website of op enige website die eigendom is van, beheerd wordt
door, gecontroleerd wordt door geassocieerde bedrijven of partners, of Providers van
RCI, of waarvoor deze een licentie hebben verkregen, is uitsluitend bestemd voor uw
persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U mag een kopie van de inhoud afdrukken,
maar u mag de inhoud of informatie, of enige software voor het gebruik van die
inhoud of informatie, op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, opnieuw
publiceren, uploaden, posten, verzenden, verspreiden en/of benutten (inclusief via email of via andere elektronische middelen) voor commercieel gebruik zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van RCI, zijn gelieerde of verwante
entiteiten, geassocieerde bedrijven of partners, of Providers. U kunt toestemming
vragen door een verzoek te faxen naar de juridische afdeling van RCI op het
faxnummer + 44 (0) 1536 314206. Zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van RCI, zijn gelieerde of verwante entiteiten, geassocieerde bedrijven
of partners, of Providers, vormt uw wijziging van de inhoud, gebruik van de inhoud
op een andere website of computeromgeving in een netwerk, of het gebruik van de
inhoud voor andere dan persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, een schending
van de rechten van eigenaars van de auteursrechten, handelsmerken of
dienstenmerken en enige andere eigendomsrechten van RCI, zijn gelieerde of
verwante entiteiten, geassocieerde bedrijven of partners of Providers, en is dit
verboden. Als een voorwaarde voor uw gebruik van deze website, garandeert u RCI
dat u deze website niet zult gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of die door
deze Voorwaarden worden verboden, inclusief maar niet beperkt tot het posten of
verzenden van materiaal dat dreigend, lasterlijk, smadend, obsceen,
aanstootgevend, opruiend of pornografisch is of scheldwoorden bevat.
Gezien de unieke aard van het internet en de behoefte om de systemen en
eigendomsrechtelijk beschermde technologie van RCI te beveiligen, behoudt RCI zich
het recht voor om naar eigen, absolute en vrije goeddunken op elk moment de
toegang van gebruikers tot deze website om welke reden ook te beperken of te
verbieden, en in het bijzonder om de toegang te beperken of te verbieden voor
gebruikers die blijk geven van patronen van misbruik, ongewoon of ongepast gebruik
van deze website of die deze Voorwaarden schenden. Als u enige van deze
Voorwaarden schendt, dan wordt uw toelating om deze website te gebruiken
onmiddellijk stopgezet, zonder voorafgaande kennisgeving.
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U mag op uw website geen handelsmerken, dienstenmerken of auteursrechtelijk
beschermd materiaal gebruiken dat op deze website voorkomt, inclusief maar niet
beperkt tot logo's of tekens, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
de eigenaar van het merk of het auteursrecht. U mag de inhoud of andere materialen
op deze website niet opnemen in een frame of anderszins op uw eigen of een andere
website opnemen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RCI.
RCI Europe is het zusterbedrijf van Resort Condominiums International, LLC, dat de
eigenaar is van een aantal geregistreerde handelsmerken, inclusief maar niet
beperkt tot RCI & Design, het RCI-logo en de domeinnamen www.rci.com en
www.rci.co.uk. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden vermeld, zijn
mogelijk de al dan niet geregistreerde handelsmerken van hun respectieve
eigenaars.
AFSTANDSVERKLARING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
ALLE INHOUD OP DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT 'IN DE VORM WAARIN ZE NU
BESCHIKBAAR IS' EN 'IN DE VORM WAARIN ZE WORDT WEERGEGEVEN' EN ZONDER
ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. BEHALVE DIE GARANTIES DIE
VOLGENS DE BRITSE EN EU-WETTEN DIE OP DEZE VOORWAARDEN VAN
TOEPASSING ZIJN, WORDEN GEÏMPLICEERD DOOR DE WET EN NIET KUNNEN
WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD, DOEN RCI, ZIJN GELIEERDE OF
VERWANTE ENTITEITEN, GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN OF PARTNERS EN PROVIDERS
AFSTAND VAN ENIGE EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF
MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID,
BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM
EN OVERTREDING. RCI, NOCH ZIJN GELIEERDE OF VERWANTE ENTITEITEN,
GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN OF PARTNERS, ZIJN PROVIDERS, NOCH ENIGE
PERSOON DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN
DEZE WEBSITE, GARANDEERT DAT DE FUNCTIES DIE DEZE WEBSITE BEVAT,
ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN
GECORRIGEERD, OF DAT DE SERVER DIE DE INHOUD BESCHIKBAAR STELT, VRIJ
ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. DE INHOUD
DIE U OP DEZE WEBSITE RAADPLEEGT, IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR UW
GEBRUIKSGEMAK, OM U TE INFORMEREN EN OM U DE MOGELIJKHEID TE BIEDEN
TRANSACTIES TE VERRICHTEN.
RCI VERSTREKT GEEN GARANTIES EN DOET GEEN VERKLARINGEN OVER DE
RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE
WEBSITE, OF OVER DE BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF HET ACTUELE
KARAKTER VAN ENIGE INFORMATIE, DIENST EN/OF HANDELSWAREN DIE ALS
GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE WORDEN VERWORVEN. WIJ
TRACHTEN TE VERZEKEREN DAT DE INHOUD DIE U OP DEZE WEBSITE
RAADPLEEGT, OP ELK MOMENT NAUWKEURIG IS. DE INHOUD KAN ECHTER
ONNAUWKEURIGHEDEN, TYPFOUTEN EN WEGLATINGEN BEVATTEN. WIJ ZULLEN DE
BESTE INSPANNINGEN LEVEREN OM FOUTEN EN WEGLATINGEN ZO SNEL ALS
PRAKTISCH HAALBAAR IS TE CORRIGEREN NADAT WIJ ERVAN OP DE HOOGTE ZIJN
GEBRACHT. ER WORDEN PERIODIEK WIJZIGINGEN AANGEBRACHT IN DE INHOUD
DIE U OP DEZE WEBSITE RAADPLEEGT. ER KAN INFORMATIE WORDEN
TOEGEVOEGD, VERWIJDERD EN AANGEPAST EN ER KUNNEN VERBETERINGEN
EN/OF WIJZIGINGEN AANGEBRACHT WORDEN AAN DE FUNCTIES, HET ONTWERP OF
DE LAY-OUT VAN DEZE WEBSITE.
U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT U DEZE WEBSITE UITSLUITEND OP EIGEN
RISICO GEBRUIKT. U (EN NIET RCI) NEEMT DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR UW
REKENING VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUDSWERKEN, HERSTELLINGEN OF
CORRECTIES AAN UW SYSTEEM. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT
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NOCH RCI, ZIJN GELIEERDE OF VERWANTE ENTITEITEN, GEASSOCIEERDE
BEDRIJVEN OF PARTNERS, ZIJN PROVIDERS, NOCH ENIGE VAN HUN RESPECTIEVE
WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, NOCH ENIGE PERSOON OF ENTITEIT
DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN DEZE
WEBSITE, VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS JEGENS ENIGE PERSOON OF
ENTITEIT VOOR ENIG VERLIES, ENIGE INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE,
INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, SCHULDEN OF ANDERE OORZAKEN
VAN WELKE SOORT OF AARD OOK OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE
DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT OF
HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK OF DE POGING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE
WEBSITE OF ENIGE ANDERE GEKOPPELDE SITE, BEHALVE IN GEVAL VAN
AANSPRAKELIJKHEID, VERLIES EN SCHADE VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK
LETSEL WAARVOOR GEEN LIMIET GELDT.
ALS VOORBEELD EN ZONDER HET ALGEMENE KARAKTER VAN HET VOORGAANDE TE
BEPERKEN, ZIJN RCI, ZIJN GELIEERDE OF VERWANTE ENTITEITEN,
GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN OF PARTNERS EN PROVIDERS NIET AANSPRAKELIJK
VOOR CLAIMS, VERLIEZEN OF SCHADE DIE HET GEVOLG ZIJN VAN OF DIE
RESULTEREN UIT HET FEIT DAT DE WEBSITE NIET WERKT, FOUTEN, WEGLATINGEN,
ONDERBREKINGEN, VERWIJDERINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN,
COMPUTERVIRUSSEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT
OF WIJZIGING VAN PERSOONLIJKE DOSSIERS OF ANDERE MATERIALEN DIE OP
DEZE WEBSITE VOORKOMEN. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ER
UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT RCI NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR EVENTUEEL
SMADEND, KWETSEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDERE ABONNEES OF DERDEN.
RCI, ZIJN GELIEERDE OF VERWANTE ENTITEITEN, GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN OF
PARTNERS EN PROVIDERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE VERLIEZEN DIE
VOORTVLOEIEN UIT OF RESULTEREN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE,
ONGEACHT OF ZE GEBASEERD ZIJN OP CONTRACT, SCHADEVERGOEDING, STRIKTE
AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN DE
TOTALE WAARDE VAN DE TRANSACTIE WAARVOOR DE CLAIM ONTSTAAT VOOR
ENIGE GEBEURTENIS OF REEKS VERBONDEN GEBEURTENISSEN.
DIT DEEL OVER AANSPRAKELIJKHEID GELDT ALLEEN VOOR ZOVER DIT IN DE
BREEDSTE ZIN DOOR DE WET WORDT TOEGESTAAN.
DIT HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT.
SCHADEVERGOEDING
U stemt ermee in om RCI, zijn geassocieerde bedrijven of partners en Providers en
zijn en hun functionarissen, bestuurders, werknemers, gelieerde of verwante
entiteiten, vertegenwoordigers, licentieverstrekkers en leveranciers schadeloos te
stellen voor, te verdedigen en te vrijwaren voor alle verliezen, uitgaven, schade en
kosten, inclusief redelijke juridische vergoedingen die resulteren uit een schending
van deze Voorwaarden door u.
RECHTEN VAN DERDEN
Deze Voorwaarden zijn ten gunste van RCI, zijn geassocieerde bedrijven of partners
en Providers, en zijn en hun functionarissen, bestuurders, werknemers, gelieerde of
verwante entiteiten, vertegenwoordigers, licentieverstrekkers en leveranciers. Elk
van deze personen of entiteiten heeft het recht om deze Voorwaarden direct tegen u
namens hen te verdedigen en te laten gelden.
KOPPELINGEN
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Deze website kan koppelingen naar andere websites omvatten ('gekoppelde sites').
De gekoppelde sites worden alleen verstrekt voor uw gebruiksgemak en om u te
informeren. Als dusdanig gebruikt u ze op eigen risico. RCI heeft geen controle over
de inhoud van gekoppelde sites. RCI is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke
inhoud, en verleent geen goedkeuring voor dergelijke inhoud, ongeacht of RCI
gelieerd is met de eigenaars van dergelijke gekoppelde sites. U mag geen hyperlink
naar deze website creëren, of koppelingen opnemen die sponsoring of goedkeuring
van uw eigen of een andere website door RCI, of zijn gelieerde of verwante
entiteiten, geassocieerde bedrijven of partners, of Providers vermelden of impliceren.
HELP
Klik hier voor hulp als u vragen of problemen hebt m.b.t. deze website.
GEBRUIK VAN HET RCI-RUILPROGRAMMA
De functie RCI-Ruilprogramma op deze website wordt uitsluitend verschaft om u te
helpen om uw lidmaatschap te verlengen, deponeringen te doen, de beschikbaarheid
van ruilmogelijkheden te bepalen, ruilverzoeken in te dienen, ruilen te reserveren en
te bevestigen, en om online transacties en aankopen te verrichten, en niet voor
andere doeleinden. U verklaart dat u ten minste 18 jaar oud bent, dat u een huidig
lid bent van RCI en dat u wettelijk bevoegd bent om deze Overeenkomst te sluiten
en deze website te gebruiken in overeenstemming met alle in dit document vermelde
Voorwaarden. U gaat akkoord dat u financieel verantwoordelijk bent voor uw gebruik
van deze website (en voor het gebruik van uw account door anderen, inclusief maar
niet beperkt tot minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) die bij u wonen). U
gaat ermee akkoord toezicht uit te oefenen op elk gebruik van deze website onder
uw naam of account. U garandeert eveneens dat alle informatie (inclusief gegevens
die u aan RCI verstrekt om deponeringen te doen, ruilverzoeken in te dienen,
reservaties te maken en online transacties te verrichten) die door u of door leden
van uw gezin, of door derden die door u zijn gemachtigd en waarover u toezicht
hebt, wordt verstrekt, waar en nauwkeurig is.
Voorts garandeert u dat de kredietkaarten of bankkaarten die u gebruikt om online
transacties te verrichten, de uwe zijn, en dat uw rekening over voldoende provisie
beschikt om de kosten te dekken van de programma's, producten of diensten die
door u worden gekocht. Als er wijzigingen optreden in de door u verstrekte
gegevens, dan is het uw verantwoordelijkheid om RCI zo snel mogelijk op de hoogte
te brengen. Zonder beperking zijn speculatieve, onjuiste of frauduleuze activiteiten
of online transacties of activiteiten of online transacties met het oog op toekomstige
vraag verboden.
De Lidmaatschapsvoorwaarden van RCI, die onafhankelijke voorwaarden vormen van
deze Voorwaarden, zijn van toepassing op alle online activiteiten en transacties op
en in verband met de functie van het RCI-Ruilprogramma op deze Website. U gaat
akkoord om al deze lidmaatschapsvoorwaarden van RCI en/of de voorwaarden van
geassocieerde bedrijven, partners, leveranciers of Providers van RCI en andere
derden waarmee u handelt, inclusief maar niet beperkt tot de betaling van alle
bedragen wanneer ze verschuldigd zijn en de naleving van alle regels en
beperkingen voor wat betreft de beschikbaarheid, het verblijf en het gebruik van
ruilaccommodatie na te leven. RCI is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van
programma's, producten of diensten die geen verband houden met ruilen en die aan
u worden aangeboden door zijn geassocieerde bedrijven, partners, leveranciers of
Providers en andere derden, ongeacht of wij als vertegenwoordigers optreden voor
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dergelijke entiteiten, noch voor enig aspect van de relatie tussen u en een of meer
van die entiteiten. U bent verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen,
heffingen, taksen en belastingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of
die ontstaan door het verrichten van online activiteiten en transacties op en in
verband met de functie van het RCI-Ruilprogramma op deze website.
Deze website zal u niet verhinderen om onjuiste deponeringen te doen, onmogelijke
ruilverzoeken in te dienen en onmogelijke en/of onjuiste ruilreservaties te boeken,
zoals twee ruilen bij verschillende vakantieverblijven op hetzelfde moment. Als u
onjuiste deponeringen doet, of onmogelijke ruilverzoeken indient, of onmogelijke
en/of onjuiste ruilreservaties maakt, aanvaardt u dat dit uw fouten en/of
veronachtzamingen zijn, dat u hiervoor volledig verantwoordelijk bent, en dat RCI
niet aansprakelijk kan worden gesteld om u hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk te
vergoeden, of verplicht kan worden om de situatie te corrigeren die is ontstaan door
uw uitvoering van onjuiste activiteiten en online transacties. Krachtens de wetten
van de Verenigde Staten van Amerika zijn bepaalde landen Beperkte of Verboden
landen voor het verstrekken van reisdiensten. De beperkte landen omvatten
momenteel, maar zijn niet noodzakelijk beperkt tot, Cuba, Iran, Irak, Libië en
Soedan. RCI, zijn gelieerde of verwante entiteiten, geassocieerde bedrijven of
partners en Providers, en/of hun respectieve vertegenwoordigers,
licentieverstrekkers en leveranciers, kunnen geen deponeringen aanvaarden,
ruilverzoeken overwegen of toestaan of ruilreservaties boeken en uitvoeren of
bevestigingen verstrekken over of in verband met de functie van het RCIRuilprogramma op deze website, van RCI-leden die buitenlandse staatsburgers zijn
of buitenlanders met een permanente verblijfsvergunning zijn van vermelde
Beperkte of Verboden landen die een deponering wensen te doen, of een ruil wensen
te boeken in een Verbonden vakantieverblijf in de Verenigde Staten. Noch kunnen zij
RCI-leden die Amerikaanse staatsburgers zijn of permanent in het buitenland
verblijven, in aanmerking nemen of toestaan om een deponering te doen bij enig
Verbonden vakantieverblijf in vermelde Beperkte of Verboden landen, of ruilen
toestaan van accommodatie gedeponeerd in het RCI-Ruilprogramma door RCI-leden
die staatsburgers zijn van of buitenlanders met een permanente verblijfsvergunning
van vermelde Beperkte of Verboden landen.
VALUTAOMREKENINGSPROGRAMMA
De kosten van buitenlandse producten en diensten kunnen onderhevig zijn aan
wisselkoersschommelingen. Wisselkoersen worden gebaseerd op verschillende
publiek beschikbare bronnen, en dienen alleen als richtlijnen te worden gebruikt. De
koersen zijn niet geverifieerd als zijnde nauwkeurig, en de werkelijke wisselkoersen
kunnen variëren. Opgegeven valutakoersen worden niet elke dag bijgewerkt.
Controleer de datum op het Valutaomrekeningsprogramma waarop die valuta het
laatst werd bijgewerkt. De informatie die door deze toepassing wordt verstrekt,
wordt als nauwkeurig beschouwd, maar RCI, zijn gelieerde of verwante entiteiten,
geassocieerde bedrijven of partners en Providers, en/of hun respectieve
vertegenwoordigers, licentieverstrekkers en leveranciers waarborgen of garanderen
deze nauwkeurigheid niet. Als u deze informatie gebruikt voor financiële doeleinden,
dan adviseert RCI u om een bevoegde professional te raadplegen om de
nauwkeurigheid van de wisselkoersen te controleren. RCI, zijn gelieerde of verwante
entiteiten, geassocieerde bedrijven of partners en Providers, en/of hun respectieve
vertegenwoordigers, licentieverstrekkers en leveranciers, verlenen geen
toestemming voor het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan
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