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1. De cursusvoorwaarden kunnen op elke moment door Belegopedia.be worden
aangepast en/of (gedeeltelijk) worden ingetrokken.
2. Door gebruik te maken van de website of de educatie community van
Belegopedia.be stemt u in met deze cursusvoorwaarden.
3. Belegopedia.be is niet verantwoordelijk voor en speelt geen actieve rol bij
contractuele relaties die tot stand kunnen komen tussen haar gebruikers en
haar adverteerders. Geschillen tussen gebruikers van Belegopedia.be en haar
adverteerders moeten door en bij de gebruikers en de betreffende
adverteerder(s) direct worden opgelost. Belegopedia.be verleent bij dergelijke
geschillen geen enkele vorm van steun of bijstand.
4. Het handelen in financiële instrumenten brengt een hoog risico voor uw
kapitaal met zich mee en u kunt meer verliezen dan uw oorspronkelijke
belegging. Het handelen in financiële instrumenten is mogelijk niet geschikt
voor alle beleggers en is alleen bedoeld voor personen die ouder zijn dan 18
jaar. Zorg ervoor dat u volledig op de hoogte bent van de risico’s en win indien
nodig onafhankelijk financieel advies in.
5. Belegopedia.be is een online educatie community die tot doel heeft mensen
de beginselen van online beleggen bij te brengen.
6. Belegopedia.be is geen broker en verwerkt, beheert of bezit geen fondsen van
gebruikers/cursisten.
7. Belegopedia.be bevat reclame voor gereguleerde online brokers. Advertenties
worden op de website Belegopedia.be duidelijk als zodanig gemarkeerd en
worden gescheiden gehouden van de redactionele inhoud van
Belegopedia.be. Iedere broker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van
zijn advertenties. Belegopedia.be beveelt haar reclamepartners niet aan en
staat niet voor hen in.
8. Belegopedia.be treedt niet op als financieel adviseur en zal haar gebruikers
niet aanbevelen om in specifieke waarden te handelen of te beleggen, noch
om gebruik te maken van specifieke diensten van een bepaalde broker.
9. Belegopedia.be geeft samen met haar kennispartners inzicht in algemeen
toegankelijke handelsstrategieën en handelsconcepten. Die strategieën en
concepten worden alleen voor educatieve doeleinden bijgebracht, en zijn niet
bedoeld en mogen niet worden beschouwd als financieel advies.
Belegopedia.be en haar kennispartners hebben alle redelijke maatregelen
genomen om ervoor te zorgen dat haar educatieve materialen en diensten
voldoen aan haar eigen hoge kwaliteitsnormen, maar biedt geen garantie wat
betreft de geschiktheid, kwaliteit, functionaliteit en/of het succes van haar
educatieve materialen of diensten bij toepassing op echte geldhandel of
beleggingen. Als u ervoor kiest om datgene wat u bij een kennispartner van
Belegopedia.be heeft geleerd, toe te passen op echte geldhandel of
beleggingen, dan doet u dat naar eigen inzicht en op eigen risico.

10. Belegopedia.be is onderdeel van Monetae en is volledig onafhankelijk, maar is
wel betrokken bij haar adverteerders en kan provisie (kickbacks) van de
gereguleerde brokers ontvangen voor het introduceren van activiteiten van
cliënten.
11. Belegopedia.be is op geen enkele wijze aansprakelijk indien er op enig
moment op enigerlei wijze (in)directe schade ontstaat als gevolg van het
gebruik van Belegopedia.be dan wel het gebruik door de gebruiker van de
adverteerders dan wel voor negatieve beleggingsresultaten van de gebruiker.
Indien Belegopedia.be betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw
gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade, waaronder mede
begrepen incasso en juridische kosten, die Belegopedia.be dientengevolge
lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. Belegopedia.be biedt geen garantie met
betrekking tot de veiligheid van de website en/of eventuele datalekken en kan
zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade die wordt
geleden als gevolg van het gebruik van de website.

