Disclaimer:
a.

Openbaarmaking van risico's: Futures, crypto en forex traden beva6en een aanzienlijk risico en zijn
niet voor elke belegger. Een belegger kan mogelijk alles of meer dan de ini?ële investering verliezen.
Risicokapitaal is geld dat verloren kan gaan zonder de ﬁnanciële zekerheid of levenss?jl in gevaar te
brengen. Alleen risicokapitaal mag worden gebruikt voor handel en alleen degenen met voldoende
risicokapitaal zouden moeten overwegen om te handelen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet
noodzakelijk indica?ef voor toekoms?ge resultaten.

b.

Openbaarmaking van hypothe8sche presta8es: Hypothe?sche presta?eresultaten hebben veel
inherente beperkingen, waarvan sommige hieronder worden beschreven. Er wordt niet beweerd dat
een account winsten of verliezen zal behalen die vergelijkbaar zijn met de getoonde; in feite zijn er vaak
scherpe verschillen tussen hypothe?sche presta?eresultaten en de werkelijke resultaten die vervolgens
door een bepaald handelsprogramma worden behaald. Een van de beperkingen van hypothe?sche
presta?eresultaten is dat ze over het algemeen achteraf worden opgesteld. Bovendien brengt
hypothe?sche handel geen ﬁnancieel risico met zich mee, en geen enkele hypothe?sche
handelsgeschiedenis kan de impact van het ﬁnanciële risico van daadwerkelijke handel volledig
verklaren. Bijvoorbeeld het vermogen om verliezen te weerstaan of om zich aan een bepaald
handelsprogramma te houden ondanks handelsverliezen zijn belangrijke punten die ook de werkelijke
handelsresultaten nadelig kunnen beïnvloeden. Er zijn tal van andere factoren die verband houden met
de markten in het algemeen of met de implementa?e van een speciﬁek handelsprogramma waarmee
niet volledig rekening kan worden gehouden bij het opstellen van hypothe?sche presta?eresultaten en
die allemaal een nega?ef eﬀect kunnen hebben op de handelsresultaten.

c.

Openbaarmaking van Live Trade Room: deze presenta?e is alleen voor educa?eve doeleinden en de
geuite meningen zijn alleen die van de presentator. Alle gepresenteerde transac?es moeten als
hypothe?sch worden beschouwd en er mag niet worden verwacht dat ze worden gerepliceerd op een
live handelsaccount.

d.

Openbaarmaking van getuigenissen: getuigenissen die op deze website verschijnen, zijn mogelijk niet
representa?ef voor andere klanten en vormen geen garan?e voor toekoms?ge presta?es of succes
voor anderen.

