algemene voorwaarden
HEMA notarisservice
In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA!
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Algemene voorwaarden HEMA notarisservice
U kunt op www.hema.nl/notarisservice een standaard notariële akte maken. Deze website is van HEMA. U
maakt de akte door een vragenlijst in te vullen. Let op! De akte die u maakt is pas geldig nadat een notaris
er zijn handtekening onder heeft gezet.
Als u gebruik maakt van deze website en bemiddeling door HEMA, gelden deze algemene voorwaarden.
Laat u daarna een notaris zijn handtekening onder de akte zetten? Dan gelden daarvoor de Algemene
voorwaarden Aangesloten Notarissen. Beide voorwaarden staan op www.hema.nl/notarisservice.

1 Hoe werkt de HEMA notarisservice?
De HEMA Notarisservice werkt zo: U maakt een akte op www.hema.nl/notarisservice. Nadat u dat heeft
gedaan, kiest u een notaris uit de lijst van ‘aangesloten notarissen’ en betaalt u. Op dat moment heeft u
een overeenkomst met HEMA. Voor deze overeenkomst gelden deze voorwaarden en het Nederlands
recht.

2 U bent verantwoordelijk voor uw gegevens
Maakt u een akte op www.hema.nl/notarisservice? Dan moet u alle gegevens correct invullen. En alle
vragen eerlijk beantwoorden. U bent er verantwoordelijk voor dat alles wat u invult waar is en klopt.

3 Wat doet HEMA?
HEMA is bemiddelaar tussen u en de notaris. Op www.hema.nl/notarisservice kunt u een akte maken en
betalen. HEMA brengt u in contact met een notaris. HEMA speelt geen rol bij het tekenen van de akte door
u en de notaris.

4 Wat doet de notaris nadat u een akte heeft gemaakt en betaald?
Nadat u op www.hema.nl/notarisservice de akte heeft gemaakt, maakt de notaris een afspraak met u. U
gaat op de afgesproken datum naar de notaris. De notaris maakt de definitieve akte en ondertekent deze.
Pas op dat moment is de akte geldig. Dit is de verantwoordelijkheid van de notaris. Niet van HEMA. De
notaris is ook verantwoordelijk voor de inhoud van de akte. HEMA niet.

5 Uw persoonlijke gegevens
Op www.hema.nl/notarisservice vult u persoonlijke gegevens in. Wij gebruiken deze om de akte te maken.
En om u in contact te brengen met een notaris. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. En
we houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6 Wie is waarvoor verantwoordelijk?


www.hema.nl/notarisservice is een website van HEMA. Wij doen ons best dat u deze website kunt
gebruiken zonder storingen. Maar wij kunnen storingen niet voorkomen. Soms moeten we de website
onderhouden. Of werken we aan verbetering van de website. En soms kan er een storing zijn die we
niet konden voorkomen. Dan is het mogelijk dat u de website een tijdje niet kunt gebruiken. Ook is het
dan mogelijk dat we gegevens van u verliezen. Heeft u daardoor schade? HEMA is hier niet voor
verantwoordelijk en betaalt deze schade niet.
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U bent er verantwoordelijk voor dat alles wat u invult waar is en klopt..Heeft u gegevens verkeerd
ingevuld op www.hema.nl/notarisservice? Of heeft u foute antwoorden gegeven op vragen? En heeft u
daardoor schade? HEMA is hier niet voor verantwoordelijk en betaalt deze schade niet.
De notaris is verantwoordelijk voor de inhoud van de akte. Heeft u samen met een notaris een akte
gemaakt en ondertekend? En heeft u daardoor schade? HEMA is hier niet voor verantwoordelijk en
betaalt deze schade niet.



7 Aanpassen voorwaarden
HEMA mag deze voorwaarden altijd veranderen. U vindt de voorwaarden op www.hema.nl/notarisservice.
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