Disclaimer
HANDELEN OP DE FOREX, AANDELEN, COMMODITIES, CRYPTOCURRENCIES (OF ANDERE FINANCIËLE
MARKTEN) HOUDT AANZIENLIJKE RISICO’S VAN VERLIES IN EN IS NIET GESCHIKT VOOR ALLE TRADERS
EN/OF BELEGGERS. DE HOGE MATE VAN HEFBOOMWERKING KAN ZOWEL VOOR U ALS TEGEN U
WERKEN. HIERBIJ IS HET IN PRINCIPE MOGELIJK OM MEER TE VERLIEZEN DAN HET GEÏNVESTEERDE
BEDRAG. U DIENT ZICH HIER GOED BEWUST VAN TE ZIJN. HANDEL NIET MET GELEEND GELD OF GELD
DAT U NIET KUNT VEROORLOVEN OM TE VERLIEZEN.
ALLE CONTENT OP PRICEACTIONTRADING.NL IS UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN IS
GEEN OP GEEN ENKELE WIJZE TRADING OF BELEGGINGSADVIES.
NOCH DE PRODUCTEN, ENIGE UITLEG OF DEMONSTRATIE VAN DE WERKING ERVAN, NOCH ENIGE
TRAINING GEHOUDEN IN SAMENHANG DAARMEE, INFORMATIE VIA BLOGS, FORUMS, WEBINARS,
PRICEACTION ALERTS, ETC, IN COMBINATIE MET RECLAME-EN PROMOTIECAMPAGNES MOETEN WORDEN
GELEZEN ALS HANDELSAANBEVELINGEN OF HET GEVEN VAN BELEGGINGSADVIES.
PRICEACTIONTRADING.NL NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET
BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GELD, DIE DIRECT OF INDIRECT KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET
GEBRUIK VAN- OF HET VERTROUWEN OP INFORMATIE VAN DEZE SITE. VERGEET NIET DAT IN HET
VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN VAN ELK SYSTEEM VOOR DE HANDEL OF METHODOLOGIE NIET
NOODZAKELIJKERWIJS INDICATIEF IS VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN.
Voordat u besluit om te investeren in buitenlandse valuta (of een andere financiële markten ), moet u
zorgvuldig uw beleggingsdoelstellingen, het niveau van ervaring en de mate van risicobereidheid
bepalen. U moet zich bewust zijn van alle risico’s in verband met de handel in vreemde valuta,
aandelen, commodities, Cryptocurrencies, etc en advies inwinnen van een onafhankelijk gecertificeerd
financieel adviseur indien u twijfels hebt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De op PriceActionTrading.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm
van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, of
anderszins . Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van
PriceActionTrading.nl
In het bijzonder zijn alle prijzen op PriceActionTrading.nl onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten.
PriceActionTrading.nl garandeert niet dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat dat de site of de
server die deze site beschikbaar maakt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten .
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle chart layouts (inclusief tijdschema’s, indicatoren en parameters ) in onze artikelen en video’s
worden gebruikt om een trading begrip aan te tonen en uit te leggen, en worden op geen
enkele wijze aanbevolen als zijnde geschikt voor uw trading doeleinden.
Alle handel setups en transacties die in onze artikelen en video’s worden getoond moeten worden
beschouwd als hypothetisch en zijn louter bestemd voor educatieve doeleinden.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op PriceActionTrading.nl. PriceActionTrading.nl oefent hierop
geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud

serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het
contactformulier.
Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal
PriceActionTrading.nl aansprakelijk zijn voor enige specifieke schade of gevolgschade die het gevolg is
van het niet kunnen gebruiken van deze website, zelfs als PriceActionTrading.nl of zijn gemachtigde van
de mogelijkheid van een dergelijke schade op de hoogte is gesteld.
Deze website bevat hyperlinks naar websites en informatie die gemaakt en onderhouden door andere
personen en organisaties. PriceActionTrading.nl heeft hier geen controle en kan niet instaan voor de
juistheid, volledigheid, relevantie, tijdigheid of auteursrechten van enige informatie of het privacybeleid
geplaatst op deze gelinkte websites.
PriceActionTrading.nl neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het
gebruik van deze links, advertenties of enige andere informatie in welke vorm dan ook.
Alle externe links en advertenties zijn alleen voor informatieve doeleinden.
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