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Voorwaarden voor handelsmeldingen 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Forex TB Limited die actief is onder 

de naam ForexTB ('het bedrijf' of 'wij') en haar klanten die een klantovereenkomst met het 

bedrijf zijn aangegaan en die zich bovendien succesvol hebben aangemeld voor 

handelsmeldingen (hierna 'de klant' of 'u'). 

 
Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich aanmeldt voor 

handelsmeldingen en zorg ervoor dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Bijzondere 

nadruk wordt gelegd op het gedeelte Waarschuwing en beperking van aansprakelijkheid 

onmiddellijk hieronder en op het feit dat het ontvangen van handelsmeldingen NIET verplicht 

maar optioneel is. 

 
WAARSCHUWING voor handelsmeldingen 

 
Als u zich succesvol aanmeldt voor handelsmeldingen, ontvangt u via sms verschillende 

handelsmeldingen van ons. De service handelsmeldingen vormt GEEN investeringsadvies en 

ook de inhoud van elk afzonderlijk sms-bericht dat u ontvangt, vormt geen financieel of 

investeringsadvies. Deze analyse wordt gemaakt door een derde partij (Trading Central SA) en 

wordt u alleen ter informatie toegezonden! Wij adviseren u niet over de verdiensten of risico's 

van een bepaalde transactie op basis van de sms en het is volledig aan u om te bepalen hoe 

en of u de sms wilt gebruiken en of u op basis van uw oordeel relevante beslissingen wilt 

nemen. 

 
Het is bekend dat de informatie in de sms van algemene aard is en geen rekening houdt 

met de persoonlijke omstandigheden van de individuele lezer, zijn investeringservaring of 

de huidige financiële situatie. Verder wordt opgemerkt dat het bedrijf geen invloed heeft 

op en geen enkele inbreng heeft in het formuleren van de informatie die het bericht bevat. 

De inhoud van de sms vertegenwoordigt de beoordeling van Trading Central SA en niet van 

het bedrijf. Het bedrijf onderschrijft de inhoud van de sms en het gebruik van deze service 

niet. 

 
Beperking van aansprakelijkheid 

 
Het bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze service 

en de inhoud van een sms. Het bedrijf geeft geen enkele verklaring, garantie of waarborg 

met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van dergelijke informatie of 

met betrekking tot de fiscale of juridische gevolgen van een dergelijke transactie. 

Het bedrijf garandeert niet dat u de sms te allen tijde en vanaf elke locatie kunt ontvangen. 

Het bedrijf doet geen uitspraken over het tijdstip van ontvangst van de sms door de klant en 

kan niet garanderen dat u deze op hetzelfde moment als andere klanten ontvangt. 

Het bedrijf is niet aansprakelijk indien de handelsmeldingen niet correct worden verzonden 

als gevolg van een storing, onderbreking of verbreking van de werking van de 

communicatielijnen van het bedrijf, de klant of het openbare netwerk, of als gevolg van 

aanvallen van hackers, of door een storing bij Trading Central of een gebeurtenis van 
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overmacht die buiten de controle van het bedrijf valt. 

Het bedrijf is niet aansprakelijk richting de klant indien uw computersysteem of telefoon het 
sms-bericht vernietigt of vertraagt. 

 
Procedure en geschiktheid 

 
Om handelsmeldingen van het bedrijf te ontvangen, moet u een bestaande klant van het 

bedrijf zijn of klant van het bedrijf worden (afhankelijk van de vereisten voor het openen van 

een account bij het bedrijf) en een storting uitvoeren op uw handelsaccount waardoor uw 

account op zijn minst een gold-account wordt, om in aanmerking te komen voor deze service. 

 
Hierna, en alleen als u dat wenst, dient u contact op te nemen met uw accountmanager om u 

te registreren bij deze service. 

Het waarschuwingsnummer dat u elke dag ontvangt is afhankelijk van het type handelsaccount 

(zie de tabel hieronder voor meer details). 

 

Indien u meerdere handelsaccounts bij het bedrijf hebt, wordt elke handelsaccount afzonderlijk 
behandeld en kunt u dus in al deze accounts handelsmeldingen ontvangen.  

 

Technische vereisten. 

Om de handelsmeldingen te ontvangen, bent u verantwoordelijk voor het verstrekken en 

onderhouden van de compatibele apparatuur die nodig is om de handelsmeldingen te 
ontvangen, met inbegrip van minimaal een pc met internettoegang via welk middel dan ook 

en een telefoon of andere verbindingslijn. Toegang tot het internet is een essentiële vereiste 
en de klant is als enige verantwoordelijk voor de kosten die nodig zijn om verbinding te 

maken met internet of telefoonlijnen. 

 
Veranderingen 

De services die hieronder vallen en deze Algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door 
het bedrijf worden gewijzigd 

door u drie werkdagen van tevoren per e-mail te informeren. 

 
Beëindiging van de service 

Indien de klantovereenkomst tussen ons wordt beëindigd, verliest u ook het recht om 

handelsmeldingen te ontvangen. Wij hebben te allen tijde het recht om deze service uit te 

stellen of te beëindigen met een opzegtermijn van vijf werkdagen, die u per e-mail wordt 

toegestuurd. 

 
Uw persoonlijke gegevens 

Wij zullen uw informatie of contactgegevens niet doorgeven aan Trading Central SA. Wij 

zullen uw informatie te allen tijde geheim en vertrouwelijk houden en verwerken volgens de 

tussen ons gesloten klantovereenkomst. Dus, hoewel de inhoud van de sms wordt bepaald 

door Trading Central SA, zullen wij ons ertoe verbinden de sms naar u te sturen om uw 

privacy te beschermen. 

 

https://www.investous.com/eu/account-types/
https://www.investous.com/eu/account-types/
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Het STOPPEN van handelsmeldingen 

U heeft te allen tijde het recht om aan uw accountmanager te vragen deze service niet langer 

te ontvangen, zonder kosten of implicaties voor uw handelsaccount. 

 
 
 
Uw toestemming 

Door u aan te melden voor handelsmeldingen gaat u: 
 

1. Akkoord met deze voorwaarden. 

2. Instrueert u ons om u handelswaarschuwingen te sturen en uw informatie voor dit doel te 
gebruiken. 

 
 
Scheidbaarheid 

Mocht enig deel van deze algemene voorwaarden ongeldig worden geacht door een 

bevoegde rechtbank en beschouwd als onafdwingbaar of onwettig of in strijd met enige regel, 

regelgeving of wet van een markt of regelgever, dan wordt dat deel vanaf het begin 

uitgesloten van deze algemene voorwaarden, en zullen deze algemene voorwaarden worden 

geïnterpreteerd en gehandhaafd alsof de bepaling nooit is opgenomen. De wettigheid of 

afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de 

wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van deze bepaling in overeenstemming met de wet 

en/of regelgeving van een andere jurisdictie, zal niet worden aangetast. 

 
Toepasselijk recht en rechtsgebied 

Alle geschillen en disputen die voortvloeien uit of in verband staan met deze algemene 

voorwaarden worden definitief beslecht in de rechtbank in Cyprus. Deze algemene 

voorwaarden worden beheerst door de wetten van Cyprus. 


