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Handelen op de cryptocurrency exchanges (of andere fnanciële markten) houdt aanzienlijke 
risico’s van verlies in en is niet geschikt voor alle cryptobeleggers en/of traders. De hoge mate 
van hefboomwerking kan zowel voor als tegen je werken. Hierbij is het in principe mogelijk om 
meer te verliezen dan het geïnvesteerde bedrag. Je dient je hier goed bewust van te zijn. Handel 
niet met geleend geld of geld dat je niet kunt veroorloven om te verliezen. 

Voordat je besluit om te investeren in cryptovaluta of andere buitenlandse valuta, moet je 
zorgvuldig jouw beleggingsdoelstellingen, het niveau van ervaring en de mate van 
risicobereidheid bepalen. Je moet je bewust zijn van alle risico’s in verband met de handel in 
cryptovaluta's, en advies inwinnen van een onafhankelijke adviseur indien je twijfels hebt. De 
waarde van jouw belegging kan sterk fuctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden 
geen garantie voor de toekomst.

Alle content op op CryptoAcademy.nl is alleen voor informatieve doeleinden en is geen trading of
beleggingsadvies.
Noch de producten, enige uitleg of demonstratie van de werking ervan, noch enige training 
gehouden in samenhang daarmee, informatie via blogs of forums, in combinatie met reclame-en 
promotiecampagnes moeten worden gelezen als handelsaanbevelingen of het geven van 
beleggingsadvies. 

De op CryptoAcademy.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van 
garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, of 
anderszins . Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling 
van CryptoAcademy.nl
In het bijzonder zijn alle prijzen op CryptoAcademy.nl onder voorbehoud van type- en 
programmeerfouten.
CryptoAcademy.nl garandeert niet dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat dat de site of 
de server die deze site beschikbaar maakt vrij is van virussen of andere schadelijke 
componenten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Alle chart layouts (inclusief tijdschema’s, indicatoren en parameters ) in onze artikelen en video’s 
worden gebruikt om een trading begrip aan te tonen en uit te leggen, en worden op geen enkele 
wijze aanbevolen als zijnde geschikt voor jouw trading doeleinden.

Alle handel setups en transacties die in onze artikelen en video’s worden getoond moeten 
worden beschouwd als hypothetisch en zijn louter bestemd voor educatieve doeleinden.



Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op CryptoAcademy.nl. CryptoAcademy.nl oefent hierop 
geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over 
gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons 
op via het contactformulier.

CryptoAcademy.nl niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot 
het verlies van geld, die direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik van- of het 
vertrouwen op informatie van deze site. Vergeet niet dat in het verleden behaalde resultaten van 
elk systeem voor de handel of methodologie niet noodzakelijkerwijs indicatief is voor 
toekomstige resultaten.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal 
CryptoAcademy.nl aansprakelijk zijn voor enige specifeke schade of gevolgschade die het gevolg 
is van het niet kunnen gebruiken van deze website, zelfs als CryptoAcademy.nl of zijn 
gemachtigde van de mogelijkheid van een dergelijke schade op de hoogte is gesteld. 

Deze website bevat hyperlinks naar websites en informatie die gemaakt en onderhouden door 
andere personen en organisaties. CryptoAcademy.nl heeft hier geen controle en kan niet instaan 
voor de juistheid, volledigheid, relevantie, tijdigheid of auteursrechten van enige informatie of 
het privacybeleid geplaatst op deze gelinkte websites.
CryptoAcademy.nl neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade als gevolg van 
het gebruik van deze links, advertenties of enige andere informatie in welke vorm dan ook.
Alle externe links en advertenties zijn alleen voor informatieve doeleinden. 
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