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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. 

 

Onafhankelijk 

Wij van TradePremium.be hechten belang aan de juistheid en integriteit van onze artikelen en 
baseren ons daarom zoveel als mogelijk op feiten. We kunnen echter niet garanderen dat dergelijke 
informatie foutloos is en we kunnen niet verantwoordelijk zijn voor diensten die door ons worden 
aangeboden als agenten voor derden of voor enig aspect van de relatie tussen u en die derde partij. 
Uiteraard maken we zo nu en dan een fout. We roepen daarom op om onze bezoekers en community 
ons daarop te wijzen.  

TradePremium.be kan niet garanderen dat de aangeboden diensten aan uw verwachting zal voldoen. 
Hiermee erkent u en stemt u ermee in dat het gebruik van deze diensten naar eigen inzicht en op 
eigen risico is. 

We schrijven regelmatig over cryptovaluta zoals Bitcoin en de blockchaintechnologie die daaraan ten 
grondslag ligt. Het primaire doel daarvan is om te informeren en educeren. We geven nooit koop-, 
verkoop- of ander financieel advies. 

 

Eigendomsrechten 

Alle inhoud die door TradePremium.be wordt gepubliceerd (met uitzondering van door gebruikers 
ingezonden inhoud), inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto’s, afbeeldingen, animaties, 
video’s, audio en tekst (de ‘Site Content’) zijn eigendom van TradePremium.be en / of haar 
licentiegevers en wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten of 
andere eigendomsrechten. U erkent hierbij dat door het gebruik van de website en andere services 
van ons, u geen rechten op de inhoud hebt of een deel daarvan verkrijgt. Het kopiëren en / of wijzigen 
deze inhoud, met name voor commercieel of advertentiegebruik, vereist de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van TradePremium.be. Het maken of wijzigen van kopieën (opgeslagen of afgedrukt) 
van meningen, recensies of andere verklaringen voor persoonlijk en niet commercieel gebruik is 
toegestaan op voorwaarde dat legenda’s of andere verwijzingen niet worden vervalst. Kopiëren, 
wijzigen, of publiceren van TradePremium.be artikels zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van ons is verboden. 
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Hier houden we ons aan 

1. Elk artikel dat wij op de website plaatsen is met zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud hiervan 
is volledig door onze mening bepaald, en niet beïnvloed door geld, belangen of andere invloeden van 
buitenaf. 

2. We proberen de visie en verhalen van mensen, bedrijven, en overheden die bezig zijn met het 
financiële systeem van morgen over te brengen in onze artikelen. Wij fungeren hierin dan ook volledig 
als zijnde ‘de mondiale burger in België sensibiliseren en beschermen tegen de eventuele valkuilen 
van deze wereld/sector/branche/niche markt.  

3. Wij staan na publicatie altijd open voor feedback. Andere entiteiten en of instanties beschikken over 
meer of betere informatie dan wij, en daar maken we graag gebruik van! 

4. TradePremium.be kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. We kunnen van tijd tot tijd 

naar eigen goeddunken links naar andere websites toevoegen of verwijderen. Deze links zijn bedoeld 
voor uw gemak en toegang tot dergelijke websites is op  

eigen risico. In geen geval zullen wij verantwoordelijk zijn voor de informatie die dergelijke websites 
bevatten, hun praktijken of voor uw gebruik van of het onvermogen om dergelijke  

websites te gebruiken. U ontslaat ons uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw 
gebruik van een website van een derde partij. 

Wat wij schrijven is controleren op feiten en hierover onze eigen mening geven. Anonieme bronnen 
worden enkel gebruikt als die anonimiteit geoorloofd is (bv. vanwege veiligheid). 

5. We proberen waar mogelijk zelf te proberen wat we uitschrijven. Community ‘wise’ staan wij open 
voor kritiek, correcties en aanvullingen. We schrijven niet vanuit een comfortabele leunstoel aan 
de spreekwoordelijke zijlijn. We willen blootgesteld worden  aan de effecten van ons eigen 
schrijven, duiding en analyse. We zijn onderdeel van allerlei communities, projecten en groepen. 

We zullen het volgende vermelden: 

• Als we substantieel betrokken zijn bij een bepaald onderwerp. 

• Als we gevraagd zijn om (betaald) over een onderwerp te schrijven. 

• Als de inhoud van een bericht letterlijk is overgenomen, bijvoorbeeld een persbericht. 

 

 
Bescherming van ons handelsmerk 
 
Het grafisch werk en logo’s zijn handelsmerken van TradePremium.be die ontwikkeld zijn door Jim 
Cabus, zaakvoerder van www.liswike.be. Het gebruik of de weergave van deze handelsmerken 
zonder expliciete schriftelijke toestemming van TradePremium.be is verboden. Het enige recht of 
licentie om één van de “TradePremium.be”-designs te gebruiken is door voorafgaande uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van TradePremium.be. 
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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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