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TOEGANG TOT DE SITE 

Deze site is onderhevig aan het Luxemburgse recht. Deze site is niet bedoeld voor personen die deel uitmaken 
van een rechtsgebied waar de verspreiding van of de toegang tot deze informatie verboden is (op grond van 
nationaliteit, verblijfplaats of welke andere reden dan ook). 

Indien de gebruiker geen inwoner van Luxemburg is, moet deze zelf op voorhand nagaan of het hem op grond 
van de regels die op hem van toepassing zijn, is toegestaan gebruik te maken van de informatie die op deze site 
wordt gepubliceerd. 

Meer in het bijzonder is de informatie in geen geval bestemd voor inwoners en staatsburgers van de Verenigde 
Staten. 

JURIDISCHE MEDEDELING 

Het browsen op deze site is onderhevig aan de Luxemburgse regelgeving en aan de hierna bepaalde 
voorwaarden. Door verder te browsen op deze site geeft u aan akkoord te gaan met deze contractuele 
voorwaarden. 

IDENTIFICATIE 

Deze site wordt beheerd en geëxploiteerd door TreeTop Asset Management S.A., hierna TreeTop genoemd. 

TreeTop Asset Management S.A. is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht die op 21 maart 2005 
voor onbepaalde duur in Luxemburg werd opgericht, die ingeschreven is in het Luxemburgse handelsregister 
onder het nummer B-106890 en een vergunning heeft van de Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(de “CSSF”). TreeTop is gevestigd te 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en zijn geplaatst 
maatschappelijk kapitaal dat is volgestort, bedraagt 4 800 560 euro. 

TreeTop is een beheermaatschappij die (i) Luxemburgse en buitenlandse instellingen voor collectieve belegging 
in effecten (icbe’s) beheert die zijn vergund overeenkomstig de Europese Richtlijn 2009/65/EG, alsook andere 
Luxemburgse en buitenlandse instellingen voor collectieve belegging (icb’s), conform artikel 101 (2) van en 
bijlage II bij de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging (de 
“wet van 2010”), en (ii) conform de Europese Richtlijn 2011/61/EU functies op zich neemt voor Luxemburgse en 
buitenlandse alternatieve beleggingsfondsen, met name beleggingsbeheer, administratie, commercialisatie en 
andere activiteiten met betrekking tot de activa van alternatieve beleggingsfondsen, conform artikel 5 (2) van en 
bijlage I bij de Luxemburgse wet van 12 juli 2013 betreffende beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (de 
“wet van 2013”). 

INFORMATIE 

De informatie die op deze website wordt verspreid is niet bedoeld als vervanging van de volledigere informatie 
die wettelijk aan de investeerders moet worden verstrekt en waarvan de inhoud is goedgekeurd door de 
toezichthouder. Ze heeft geen waarde als juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies en is enkel geldig op het 
tijdstip waarop ze is verstrekt. Ze is noch bedoeld ter vervanging van de informatie die wettelijk gezien moet 
worden verstrekt aan een investeerder voor een investeringsbeslissing, noch van de kennis en bekwaamheid van 
de gebruiker. Zij moet dus worden vergezeld van het advies van een gekwalificeerd beroepsbeoefenaar. 



Prestaties uit het verleden doen op geen enkele manier voorspellingen voor prestaties in de toekomst. De 
informatie kan afkomstig zijn van externe dienstverleners. Behoudens opzet of ernstige fout en onverminderd 
eventuele dwingende wettelijke bepalingen, kan TreeTop niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de 
gebruiker van deze informatie of eender welke derde voor directe of indirecte gevolgen van het gebruik ervan. 

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN 

De site van TreeTop kan links bevatten naar sites van derden waarover TreeTop geen controle heeft. Sommige 
links worden enkel aangeboden voor het gebruiksgemak, en het opnemen van een link naar een site van derden 
impliceert niet dat TreeTop de inhoud van die site van derden goedkeurt. TreeTop aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, de diensten, producten of het materiaal dat op een site wordt 
aangeboden als deze een link heeft met de site van TreeTop. 

Er mag geen enkele link gemaakt worden naar de site van TreeTop zonder de voorafgaande toestemming van 
TreeTop. Links naar de site van TreeTop via de technieken van framing en/of deep linking zijn verboden. TreeTop 
is in geen geval verantwoordelijk voor de links die gemaakt worden naar zijn site. 

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 

Alle items die beschikbaar zijn op de site van TreeTop, en hun samenstelling en lay-out (teksten, foto’s, beelden, 
enz.) zijn beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten waarop TreeTop aanspraak maakt. Alle 
handelsmerken, namen en logo’s op de site, al dan niet gedeponeerd, zijn de exclusieve eigendom van TreeTop 
of van andere bedrijven en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd. 

Het vertonen en afdrukken van informatie en materialen vanop deze site is uitsluitend toegestaan voor 
privégebruik en voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u zich onthoudt van het verwijderen van 
de intellectuele-eigendomsrechten en andere aanverwante adviezen. U stemt ermee in geen informatie of 
inhoudsitems op deze site in welke vorm dan ook te versturen, te reproduceren of te verkopen zonder de 
voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TreeTop. 

AANSPRAKELIJKHEID 

De gebruiker gaat akkoord dat hij steeds op eigen verantwoordelijkheid de site betreedt of gebruikt. TreeTop is 
niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de site, meer bepaald 
ten gevolge van onderbrekingen, defecten of storingen van de site die kunnen resulteren uit stillegging wegens 
onderhouds- of herstelwerkzaamheden aan het computersysteem van TreeTop, technische storingen, 
overbelasting van het netwerk, verbreking van telefoonlijnen, vergissingen, nalatigheid of schuld van de 
internetprovider of een derde, evenals een virus afkomstig van het internet. 

LUXEMBURGS RECHT EN LUXEMBURGSE RECHTBANKEN 

Het toepasselijke recht is het Luxemburgse recht. 

De gebruiker wordt geïnformeerd dat enkel de Luxemburgse rechtbanken bevoegd zijn voor eventuele geschillen 
met betrekking tot het gebruik, de interpretatie en de toepassing van de informatie en gegevens op deze site. 

TAAL 

De enige authentieke versie van de site is de Franse versie. In geval van een tegenstrijdigheid met de versies in 
andere talen, zal de Franse versie voorrang hebben. 

 

 



E-MAIL 

De site biedt u de mogelijkheid om via e-mail contact op te nemen met TreeTop. De ontvangst, stiptheid en 
veiligheid van elektronische berichten via het internet is niet volledig gegarandeerd. TreeTop raadt aan om via 
e-mail geen informatie te versturen die door de afzender als belangrijk wordt beschouwd of van dringende aard 
is. TreeTop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een aanvraag die niet wordt ontvangen, bevestigd of 
behandeld. Om veiligheidsredenen raadt TreeTop ook aan om geen vertrouwelijke informatie of privé-informatie 
te versturen via e-mail. TreeTop zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt 
als uw bericht wordt onderschept door een derde partij. 

PERSOONSGEGEVENS 

Aan de bezoekers van de site wordt meegedeeld dat TreeTop persoonlijke informatie over hen kan verzamelen 
en deze automatisch kan verwerken. Zij worden bovendien gewaarschuwd dat bij het gebruik van de site 
gegevens tijdelijk kunnen worden opgeslagen in het geheugen of op hun hardware, met name om de navigatie 
op de site te vergemakkelijken (“cookies”). 

De bezoekers geven TreeTop hiervoor de toestemming. Zij kunnen onder meer hun recht op inzage, rechtzetting, 
beperking, verwijdering en verzet met betrekking tot alle persoonsgegevens die hen betreffen, uitoefenen 
conform de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 en de Luxemburgse wet van 
1 augustus 2018 tot omzetting van de algemene verordening gegevensbescherming in Luxemburgs recht door te 
schrijven naar de contactpersoon voor gegevensbescherming bij TreeTop, op het hierboven vermelde adres of 
op het e-mailadres luxembourgdpo@treetopam.com. 

TreeTop verbindt zich ertoe een gepast antwoord te geven op elk verzoek dat aan de maatschappij gericht wordt. 

AFWIJZING VAN GARANTIE EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Deze website wordt u beschikbaar gesteld “as is” en zonder garantie (expliciet of impliciet) van welke aard dan 
ook, met inbegrip van de garantie van niet-schending van de rechten van anderen of de garantie vrij te zijn van 
eventuele computervirussen. TreeTop garandeert noch de permanente beschikbaarheid zonder technische fout 
of onderbreking van alle functies van de site, noch dat technische fouten of onderbrekingen onmiddellijk worden 
hersteld. TreeTop kan niet aansprakelijk worden gesteld en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor 
technische fouten, onderbrekingen van de dienst of vertragingen. Tenzij gegevens worden versleuteld, is het 
internet geen veilig communicatiemiddel. TreeTop zal niet aansprakelijk zijn indien onbevoegde personen op de 
site inbreken of indien op de site corrupte gegevens worden verspreid. 

VARIA 

In het geval dat een bepaling met betrekking tot de algemene gebruiksvoorwaarden van de site als niet 
afdwingbaar wordt beschouwd, zal de relevantie van de overige bepalingen niet in vraag worden gesteld. De 
falende bepaling zal worden vervangen op de gepaste wijze en in overeenstemming met de intentie die niet kon 
worden uitgedrukt in de vorige bepaling. TreeTop behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site te 
wijzigen of ontoegankelijk te maken. TreeTop kan op elk moment de algemene voorwaarden met onmiddellijke 
ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. 
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