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Disclaimer voor diensten die Asperion in samenwerking met derden uitvoert/levert. 

Op het gebruik van door Asperion geleverde producten en diensten zijn de Algemene Leverings 

Voorwaarden (ALV) en de Service Level Agreement (SLA) van toepassing zoals deze op de Asperion 

website te vinden zijn. De gebruiker heeft daardoor op transparante wijze inzicht in de hoge standaarden 

volgens welke de Asperion producten worden ontwikkeld, de diensten worden uitgevoerd en de mate van 

zekerheid waarmee de gegevens worden bewaard en beheerd. 

Sommige diensten voert Asperion uit in samenwerking met derden. Voorbeelden zijn automatische 

koppelingen met banken of webshops of koppelingen met externe cloud opslag diensten. Voor deze 

diensten zijn de ALV en SLA van Asperion alleen van toepassing voor het deel dat daadwerkelijk door 

Asperion uitgevoerd en/of beheerd wordt en geldt er een disclaimer voor de diensten van derde partijen : 

Voor de diensten bijdrage van de derde partijen wordt expliciet verwezen naar de leveringsvoorwaarden van 

die partijen. De verantwoordelijkheid van Asperion voor diensten van ingeschakelde derden, beperkt zich tot 

het zo spoedig mogelijk (doen) corrigeren van eventuele foutsituaties en/of het (doen) herstellen van 

eventuele onderbrekingen in de dienst als gevolg van het niet-, dan wel onvoldoende nakomen van de 

verplichtingen door  derden. 

 

 

Als gebruik gemaakt wordt van diensten die Asperion in samenwerking met derden uitvoert, verklaart de 

gebruiker dat deze de voorwaarden, zoals vervat in deze disclaimer, begrijpt en accepteert.  

 

 

Om de gebruiker beter inzicht te geven in de verantwoordelijkheden tussen Asperion en derden waarmee 

wordt samengewerkt, wordt voor een aantal samenwerkingen de volgende extra informatie verschaft : 

Bankkoppelingen 

Betreft o.a. de koppelingen met : ABNAMRO, Rabobank en INGbank 

 

Bankkoppelingen zijn een samenwerking tussen twee onafhankelijke partijen: Asperion en de bank, 

elk verantwoordelijk voor hun eigen deel van de koppeling. Met deze disclaimer wordt onderstreept 

dat Asperion alleen verantwoording draagt voor haar deel van de dienst en vice versa.  

Bij het opzetten van de koppeling blijven de inlog gegevens bij de derde partij voor Asperion 

onzichtbaar en worden de gegevens ook niet bewaard binnen Asperion.  Asperion importeert de 

data uit de door de bank aangeboden bestanden precies zoals deze door de externe data bron, in dit 

geval de bank, wordt aangeboden. Asperion controleert, voor zover mogelijk, de consistentie van de 

ontvangen data, maar kan geen enkele garantie geven betreffende de timing en de juistheid van de 

door de externe bron aangeleverde data. Voor de correctheid van de gegevens uit externe bronnen 
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die in Asperion worden geïmporteerd, zal Asperion nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid 

accepteren. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de in Asperion geïmporteerde 

gegevens te controleren op correctheid. Indien de aangeleverde data niet correct blijkt te zijn, dan 

kan daar alleen de leverancier van de externe databron, in dit geval de bank, op aangesproken 

worden. 

Voor informatie over de leveringsvoorwaarden van banken wordt verwezen naar de website van 

deze banken. 

 

Koppeling met externe cloud opslag diensten 

Betreft o.a. : Dropbox  

Data opslag koppelingen zijn een samenwerking tussen twee onafhankelijke partijen: Asperion en de 

leverancier van dataopslag in de cloud, elk verantwoordelijk voor hun eigen deel van de koppeling. 

Met deze disclaimer wordt onderstreept dat Asperion alleen verantwoording draagt voor bestanden 

die binnen de Asperion infrastructuur worden bewaard. 

Bij het opzetten van de koppeling blijven de inlog gegevens bij de derde partij voor Asperion 

onzichtbaar en worden de gegevens ook niet bewaard binnen Asperion. Door de koppeling kan 

Asperion de (directory-) inhoud tonen van de gekoppelde data folder(s) met bestanden, precies zoals 

deze door en bij de externe cloud leverancier worden bewaard. Deze bestanden bevinden zich dus  

niet binnen de Asperion infrastructuur. De gebruiker heeft dan de mogelijkheid door kopiëren of 

slepen om bestanden van de externe opslag over te zetten naar een plaats binnen de Asperion 

infrastructuur, bijvoorbeeld het electronisch dossier, en vice versa. 

 

Op de bestanden die bij de externe cloud opslag leverancier worden bewaard zijn uitsluitend de 

leveringsvoorwaarden en Service Level Agreement van die leverancier van toepassing. Met name 

wordt erop gewezen dat de bestanden mogelijk worden bewaard onder de jurisdictie van overheden 

die een privacy beleid voeren dat mogelijk niet overeenkomt met de wensen en eisen van de 

gebruiker. 

Voor informatie over de leveringsvoorwaarden van externe cloud opslag leveranciers, wordt 

verwezen naar de website van deze leveranciers. 

 

Voorwaarden en achtergronden van samenwerking met derden. 

Asperion  betracht  bij de samenstelling en ontwikkeling van diensten in samenwerking met derden, grote 

zorgvuldigheid. Alleen partijen met goede faam en reputatie worden geselecteerd. De via Asperion websites 

verspreide informatie over diensten van derden is slechts informerend van aard. Asperion aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen 

of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze websites is verkregen. 
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Informatie op websites 

Asperion  garandeert niet dat de op de Asperion websites te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, 

compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker 

gewenste doel. De informatie op websites, met uitzondering van de ALV en SLA, kan op ieder moment 

worden gewijzigd.  

Links naar websites van derden  

Indien op een Asperion website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen 

dat websites waarvoor Asperion op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Asperion aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing 

van een link naar een website van derden impliceert niet dat Asperion  de aldaar te verkrijgen informatie 

onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een 

mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie. 

 

Informatie over en een kopie van de Algemene leveringsvoorwaarden en Service Level Agreement is te 

vinden op de Asperion website als volgt : 

http://www.asperion.nl/over-asperion/leveringsvoorwaarden-en-sla.aspx 
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