
 
 
 
Beheerder 
Deze website wordt beheerd door Happy Capital B.V., gevestigd te Noorderhaven 60-2, 9712 VM te 
GRONINGEN. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60503378. 
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid 
De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is 
naar het oordeel van Happy Capital B.V. een juiste weergave van de stand van zaken ten tijde van de  
publicatie op deze website. Happy Capital B.V. kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist 
en volledig is en/of blijft.  
 
Happy Capital B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en 
verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen 
rechten worden ontleend. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle 
bestuurders en medewerkers van Happy Capital B.V. De informatie op deze website is geen advies en 
ook geen poging daartoe.  
 
Elke investeerder die overweegt te investeren dient zijn of haar eigen oordeel te vormen over de 
betreffende investering en de uitgevende instelling. Eventuele investeringsbeslissingen geschieden op 
eigen verantwoordelijkheid en dienen uitsluitend gebaseerd te worden op informatie die is 
opgenomen in het betreffende prospectus. 
 
De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als een aanbod of een aanbeveling aan 
enig persoon om een belegging te kopen of een uitnodiging tot doen van een aanbod om de belegging 
te kopen. Potentiële investeerders worden geacht het betreffende prospectus te hebben gelezen. De 
waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 
voor de toekomst. 
 
Privacy Reglement 
Alle informatie of gegevens welke naar Happy Capital B.V. wordt/worden gestuurd via deze website, 
via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens de wet. Als bezoeker of 
gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat Happy Capital B.V. en de met haar verbonden 
ondernemingen de door u verstrekte gegevens verwerken voor financieel gerelateerde diensten, 
marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving. 
 
Wijzigingen 
De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, kan op elk moment worden 
gewijzigd, zonder dat daarvoor een aankondiging is gedaan. 
 
Toepasselijk recht en jurisdictie 
Deze website, inclusief disclaimer, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te  
Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde  
Nederlands recht van toepassing is, welke in verband met deze website en de daarop gepubliceerde  
informatie ontstaan. 
 
Happy Capital B.V.,  
Groningen, 1 mei 2014 


