
een waardedaling of waardestijging van financiële instrumenten, door de klant geleden verliezen

en/of gederfde winst; onjuistheden in de verstrekte informatie over financiële instrumenten,

berekeningen, saldo opgave of andere door YoungTrader verstrekte informatie. 

een daling of stijging van valutakoersen;

elke handeling die de klant doet naar aanleiding van de informatie zoals tijdens het coaching

traject is besproken. De klant is zelf verantwoordelijk voor de acties die het onderneemt na het

coaching traject en YoungTrader kan niet aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en

resultaten van deze handelingen;

YoungTrader biedt geen garanties voor de resultaten van acties naar aanleiding van de informatie

die is gedeeld tijdens het coaching traject;. 

welke andere schade ook;

Algemene Voorwaarden YoungTrader Coachingstraject

Artikel 1. Doel coaching

1.1 Het doel van het YoungTrader coaching traject is het ontwikkelen van de klant zijn/haar

vaardigheden in beleggen, ter bevordering van de besluitvaardigheid van de klant op de beurs. In het

traject wordt het beleggingsprofiel van de klant inzichtelijk gemaakt, worden valkuilen besproken en

een beleggingsstrategie opgesteld op basis van de klant zijn/haar beleggingsprofiel.

 

Artikel 2. Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht

2.1 Het Coaching Traject is geenszins een vergunningsplichtige activiteit zoals bedoeld in artikel 2:96

lid 1 Wft luidend: "Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële

Markten verleende vergunning beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten." 

2.2 De Wft definieert het 'verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 onder andere als “in de

uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten”.

2.3 'Adviseren' wordt in artikel 1:1 Wft gedefinieerd als “het in de uitoefening van een beroep of bedrijf

aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten aan een bepaalde consument of, indien

het een financieel instrument of verzekering betreft, cliënt". 

2.4 YoungTrader verleent tijdens het coaching traject onder geen beding de onder artikel 2.2 van deze

Algemene Voorwaarden genoemde diensten en verstrekt onder geen beding de onder 2.3 van deze

Algemene Voorwaarden genoemde adviezen. Kortom, YoungTrader verstrekt onder geen beding

beleggingsadviezen over individuele producten. De coach zal ook niet ingaan op vragen omtrent

individuele beleggingsproducten.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1 De informatie die YoungTrader aanbiedt is ontwikkeld voor educatieve doeleinden. Deze content

biedt geen belofte of garantie voor resultaten. YoungTrader geeft geen financiële, juridische of fiscale

adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door YoungTrader gepresenteerde informatie is

op vrijwillige basis van de klant en voor zijn/haar volledige rekening en risico.

3.2 YoungTrader is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade van de klant, die het

gevolg is van of samenhangt met:

Artikel 4. Copyright

4.1 De klant is niet bevoegd om de documentatie opgeleverd tijdens en na het coaching traject te

delen met derden. YoungTrader is in het bezit van de volledige intellectuele eigendomsrechten van de

documentatie.  

4.2 Het is niet toegestaan om de kennis die opgedaan wordt tijdens het coaching traject commercieel

te verkopen.  

Artikel 5. Accepteren Algemene Voorwaarden 

5.1 De klant gaat akkoord met de algemene voorwaarden door het betalen van de factuur. 


