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Voorwoord 

Deze Algemene Voorwaarden (“Overeenkomst”) bepalen de voorwaarden waaronder u de 
TradePremium.be (ons platform) en / of de daarin aangeboden diensten kunt gebruiken. Door de Site 
te bezoeken en of te gebruiken en elke dienst die wordt aangeboden via ons (de “Service”), 
vertegenwoordigt u, garandeert en onderneemt u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt 
gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn, waardoor deze overeenkomsten bindend 
worden tussen u en ons, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker van onze website bent of niet. 

Deze Overeenkomst is van toepassing op elke bezoeker, gebruiker en anderen die toegang hebben 
tot onze Website en/of Dienst. 

Het gebruik van cryptovaluta brengt risico’s met zich mee. TradePremium.be leert u, door middel van 
vormingen zowel on- als offline, seminaries, webinars enz. hoe u deze risico’s kunt verkleinen en uw 
winsten kunt vergroten. TradePremium.be geeft dus GEEN financieel advies. Alle content die wij 
publiceren is voor educatieve doeleinden en je bent ten aller tijde ZELF verantwoordelijk voor je eigen 
handelen en doen. Investeer nooit meer dan je bereid bent te verliezen en raadpleeg voor advies altijd 
een erkend financieel adviseur 
 
 

Toepasselijkheid 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke 

tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en consument. 
 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene  
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 
de onderneming voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze 
de algemene voorwaarden bij de onderneming zijn in te zien en dat zij op verzoek van de 
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid 
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden 
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat 
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg 
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of 
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen 
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
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Het aanbod 

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, 
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken 
 

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 

De overeenkomst 

De Cursus prijs staat vermeld in de aanvraag mail die je bij ons aanvraagt. Het inschrijvingsgeld 
dient betaalde te worden voor de aanvang van cursus data uiterlijk. Vermeld als mededeling je 
naam en het onderwerp van het vormingstraject. Je ontvangt na je betaling een bevestigingsmail 
waarin het  factuur als bijlage terug te vinden is. 
 
Tot het verschuldigde bedrag van het inschrijvingsgeld ontvangen werd, behouden wij ons het 
recht om je inschrijving te annuleren en/of, andere personen in te schrijven.  
 
De onderneming zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de 
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument 
op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, 
meesturen: 

1. het bezoekadres van de vestiging van de onderneming waar de consument met 
klachten terecht kan; 
 

2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
 

3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; 
voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, 
aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

Uitvoering 

1. De onderneming zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van 
aanvragen tot verlening van diensten. 
 

2. Met inachtneming van dat de algemene voorwaarden die vermeld staan, zal de onderneming 
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, 
tenzij een andere termijn is overeengekomen.  
 

3. De onderneming is niet aansprakelijk voor verlies van cryptocurrency’s wegens een defect 
aan het gekochte product. 
 

4. De onderneming is niet aansprakelijk voor verlies van cryptocurrency’s wegens het verliezen 
van private keys, pincodes, of wachtwoorden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het 
nauwkeurig opvolgen van de instructies en het opzetten van een veilige backup 
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Auteurs- en eigendomsrecht  

 
Het lesmateriaal dat door TradePremium.be verschaft wordt is eigendom van TradePremium.be en 
alle rechten blijven aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op 
enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande toestemming. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter 
beschikking te stellen.  

 

 

De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen 
in btw-tarieven. 
 

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
 

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien de onderneming dit bedongen heeft en: 

• deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

• de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van 
de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.  

 
 
Annulatie 
 
Annuleren kan alleen door een mail te sturen naar tim.broekmans@trade.be. Bij annulering minder 
dan 2 werkdagen wordt de volledige vormingsprijs aangerekend. Een mogelijkheid is dat je een 
verzoek doet om je inschrijving te verschuiven naar een eventuele identiek vormingstraject op latere 
datum. Dit laatste kan overwogen worden op vertoon van een geldig medisch of ander attest dat de 
door jou ervaren overmacht aantoont 

 
Annulering vanuit de onderneming  

 
TradePremium.be behoudt het recht om een cursus te annuleren of uit te stellen wanneer er 
onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer er zich onverwachte omstandigheden voordoen (bv bij 
ziekt). Je wordt steeds telefonisch of via e-mail op de hoogte. TradePremium.be kan je inschrijving 
annuleren indien het inschrijvingsgeld niet tijdig werd betaald.  
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Betaling 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de 
door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen dagen. In 
geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de 
dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden 
nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is 
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de 
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft 
plaatsgevonden. 

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan de onderneming te melden. 

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij 
door de onderneming is gewezen op de te late betaling en de onderneming de consument een 
termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na 
het uitblijven van betaling binnen deze 7-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de 
wettelijke rente verschuldigd en is de onderneming gerechtigd de door hem gemaakte 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

 

Vertrouwelijkheid 
 

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens. Wij zullen alle 
voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de deelnemer. Onze 
privacyverklaring is terug te vinden op onze website. 

 
 
Beheer gegevens  

 
Als u een curcist bent, dan registreren wij uw voornaam, naam, postadres, mailadres en 
telefoonnummer(s). Deze gegevens hebben wij nodig om uw inschrijving in orde te kunnen maken en 
om uw betaling te kunnen koppelen aan de juiste persoon. Om die reden vragen wij ook naar uw 
postadres. Op deze manier kunnen we na uw inschrijving een bevestigingsmail en het factuur 
toesturen. Op die manier weet u dat u correct ingeschreven bent.  
 
Uw telefoonnummer houden we dan weer bij om u bij dringende gevallen te kunnen contacteren of om 
u op de hoogte te kunnen brengen van last-minute wijzigingen of annuleringen. Wanneer u de 
deelnameprijs overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van uw bankrekening bij. Dit 
doen we om vlot uw deelname terug te kunnen betalen mocht een activiteit geannuleerd worden.  
 
Jouw gegevens worden veilig opgeslagen in systemen die er voor zorgen dat alleen je trainers en hun 
collega’s jouw gegevens kunnen zien. Onze systemen zijn technisch (bv. antivirus, wachtwoord) en 
organisatorisch beveiligd om te vermijden dat ze verloren gaan of dat iemand anders ze zou kunnen 
zien, veranderen of verwijderen.  
 
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren 
van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten 
bewaren.  

 



 
Algemene Voorwaarden Diensten 

5 
 

 
 
Beveiliging  

 
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen 
beheerd op een PC die beveiligd is met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen 
zijn ook vergrendeld meteen wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang 
hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Jouw rechten - Je hebt 
het recht om ten alle tijde jouw gegevens op te vragen die bij TradePremium.be – Pinkflow bvba 
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te 
nemen met TradePremium.be. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Kloppen je gegevens 
niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten verbeteren en/of aanvullen. Wil 
je niet langer dat jouw gegevens bij TradePremium.be bvba vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op 
het laten verwijderen van jouw gegevens (tenzij we verplicht zijn deze bij te houden). Je hebt het recht 
om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie als je vindt dat TradePremium.be bvba 
niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Je hebt het recht om je eerder gegeven 
toestemming in te trekken, op elk moment. Je hebt het recht om de verwerking van je gegevens te 
(gedeeltelijk) stoppen, tenzij we verplicht zijn dit bij te houde 

 

Algemene voorwaarden 

Deze Overeenkomst, samen met het Privacybeleid en alle andere wettelijke vermeldingen die door 
ons op de website worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en 
TradePremium.be met betrekking tot het gebruik van de wesbite en de aanhangende diensten. Als 
enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, heeft 
de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen 
van deze Overeenkomst, die volledig van kracht en van kracht blijven. Geen afstand van enige 
voorwaarde van deze Overeenkomst wordt beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van 
deze term of enige andere voorwaarde, en TradePremium.be ‘verzuim om enig recht of bepaling uit 
hoofde van deze Overeenkomst te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of 
deze bepaling. 

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van België, zonder rekening te houden met zijn 
principes van conflictenrecht, en elk geschil dat voortkomt uit deze Overeenkomst zal exclusief voor 
de rechtbanken van België worden gebracht. Niettegenstaande het voorgaande, beperkt niets in deze 
clausule het recht van TradePremium.be om een rechtszaak tegen u aan te spannen in een andere 
rechtbank met competente jurisdictie, noch zal de gerechtelijke procedure in een of meer 
rechtsgebieden uitsluiten dat een procedure in andere rechtsgebieden wordt gestart, ongeacht of 
gelijktijdig of niet, voor zover toegestaan door de wet van die andere jurisdictie. U mag uw rechten of 
verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen aan derden zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van TradePremium.be. 
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