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  Aanmeldformulier Skydoo - Adviseur   
   
  Vul dit formulier in, print en onderteken het en mail het daarna naar: info@skydoo.nl    
      

Kantoornaam      

Algemeen telefoonnummer      

Contactpersoon      

Tel. nr. contactpersoon      

E-mail contactpersoon      

      

KvK-nummer      

AFM-nummer      

HDN-Nodenummer      

      

Bankrekeningnummer (IBAN)      

Postadres factuur      

Postcode & plaats      

      

Aanstellingsnummer bij NN *      

      

Hypotheekadviseur      

E-mail hypotheekadviseur      

Tel.nr. hypotheekadviseur      

      

Naam commerciële ondersteuning      

E-mail comm. ondersteuning      

Tel.nr. comm. ondersteuning      

   
  [   ]  Ik meld mij aan voor de Skydoo nieuwsbrief.   
   
*)   Alleen invullen als u met deze partij via Skydoo wilt werken; toevoeging is altijd onder voorbehoud van akkoord 
van de aanbieder.   
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Verklaring   
   
Door ondertekening van dit Aanmeldformulier Skydoo Adviseur meldt Adviseur zich aan als gebruiker van het Skydoo 
Platform onder de hierna te vermelden voorwaarden.    
   
De Adviseur zal Skydoo voorzien van alle informatie die in het kader van het gebruik van het Skydoo Platform relevant 
kan zijn.   
   
De Adviseur erkent en accepteert dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op een foutloze en continue 
dienstverlening dan wel enige vorm van (schade)vergoeding ingeval van fouten in de  werking van het Skydoo 
Platform, in de meest ruime zin des woords.     
   
Het Skydoo Platform verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 en 2 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (“AVG”). De Adviseur draagt er onder meer zorg voor dat de betrokkene (de persoon van wie 
hij persoonsgegevens verkrijgt en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben) in overeenstemming met de AVG 
wordt geïnformeerd en er een rechtmatige grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens, o.a. door - 
indien nodig - expliciete toestemming van de betrokkene. Skydoo is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden 
indien de Adviseur op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de afzonderlijke verplichtingen die voorvloeien 
uit de AVG.      
   
Het gebruik door de Adviseur van het Skydoo Platform is vooralsnog gratis. Jaarlijks kan het bestuur van Skydoo 
besluiten dat er kosten in rekening zullen worden gebracht voor het gebruik van het Skydoo Platform. Dit wordt de 
Adviseur tijdig gemeld, waarbij de Adviseur de mogelijkheid heeft het gebruik van het Skydoo Platform al dan niet te 
beëindigen. In dat geval is het de Adviseur niet meer toegestaan gebruik te maken van het Skydoo Platform en dient 
het gebruik direct gestaakt te worden. Skydoo zal bij beëindiging van het gebruik van het Skydoo platform de 
registratie van het HDNcertificaat van de Adviseur uit HDN-Poortwachter verwijderen.    
   
   
    
Ondertekening Adviseur voor akkoord:   
   
   
Naam    _________________________________   
   
   
Datum    _________________________________   
   
   
Handtekening _________________________________  
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