DISCLAIMER
Copydealing is een softwareplatform dewelke gebruik maakt van API’s, een API is een afkorting die staat voor
Application Programming Interface. Een API maakt het mogelijk om andere systemen en software een ingang tot
het systeem te bieden. Met deze ingang kunnen verschillende systemen met elkaar communiceren en gegevens
uitwisselen. Door het gebruik van deze website en software, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de risico’s en
gegevensuitwisselingen, eigen aan API.
Deze website is eigendom van Trading Lab B.V., Schout bij Nacht Doormanweg 40, 4797 Willemstad, Curaçao,
hierna aangeduid als “Copydealing".
Door de toegang tot en het gebruik van de website en software verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de
algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de website en software wordt uitdrukkelijk verklaard akkoord
te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen die gelden ten aanzien van het gebruik. Het gebruik van
de website en software is uitdrukkelijk bestemd voor eigen gebruik en dient uitsluitend ter informatieverstrekking.

Algemeen
Copydealing kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitkomen van prognoses of
koersverwachtingen. Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee die niet bij sparen voorkomen. U kunt (een
deel van) uw inleg of meer verliezen. Het gebruik van onze beleggingstools geschiedt geheel voor eigen
rekening. Mededelingen van Copydealing, bijvoorbeeld op de website of in de vorm van Alerts of Signalen,
bevatten geen beleggingsadvies omtrent de aan-of verkoop van beleggingen. U moet zelf beoordelen of en hoe u
deze informatie wilt gebruiken. Copydealing kan de juistheid en volledigheid niet garanderen. Copydealing
aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst,
op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik),
het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Copydealing of het
informatie verstrekt via Trading Signalen of andere wijzen van informatieverschaffing.

Beleggingstools
Met de door Copydealing aangeboden beleggingstools kan belegd worden in diverse soorten producten. Indien u
onze beleggingstools gebruikt om beleggingsopdrachten te verstrekken, verstrekt u die opdrachten aan uw bank
en/of broker en niet aan ons. De beleggingstools van Copydealing zijn uitsluitend voor particuliere beleggers.
Copydealing geeft geen advies over beleggingen maar stelt uitsluitend software en middelen ter beschikking die u
kunt gebruiken bij het zelf beleggen.

Trading Systemen en Trading Signalen
Trading Systemen zijn geschikt om met niet meer dan een deel van uw te beleggen vermogen aan deel te
nemen. Fictief rendement is het rendement dat het Trading Systeem zou hebben opgeleverd. De Trading
Systemen en Trading Signalen van Copydealing zijn uitsluitend voor particuliere beleggers. Op de website
genoemde rendementen zijn exclusief transactiekosten en exclusief abonnementskosten en exclusief broker
gerelateerde kosten. Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Copydealing
streeft ernaar haar website en Trading Systemen continue toegankelijk te hebben. Het kan echter gebeuren dat
de website en de Trading Systemen voor een bepaalde periode niet toegankelijk is. Copydealing kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als

gevolg van het feit dat deze website of Trading Systemen om welke reden dan ook, op enig moment voor een
bepaalde periode niet beschikbaar is.

Trading Signalen – messaging en e-mail
E-mail en sms met signalen en trading updates zijn altijd vertrouwelijk. Als u een bericht ten onrechte heeft
ontvangen, dan dient u de afzender hiervan onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit
bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van dit bericht is
niet toegestaan. Copydealing is niet aansprakelijk voor de onjuiste, ontijdige of onvolledige overdracht van de
informatie in een bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem
als gevolg van een bericht. Het is verboden om Trading Signalen openbaar te maken en te verveelvoudigen
behoudens voor eigen gebruik. Het ter beschikkingstellen aan derden is uitdrukkelijk verboden. Copydealing staat
er niet voor in dat de integriteit van een bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet
is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst door derden.

Algemene voorwaarden en beperking van de aansprakelijkheid
De Algemene Voorwaarden van Trading Lab B.V., Schout bij Nacht Doormanweg 40, 4797 Willemstad, Curaçao
zijn van toepassing. Deze algemene voorwaarden bevatten tevens een clausule waarbij de aansprakelijkheid van
Copydealing wordt beperkt.

Aansprakelijkheid
Er wordt uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie, en er wordt gestreefd
naar een optimale werking en beveiliging van deze dienst. Graag willen wij benadrukken dat de inhoud van het
platform en website op geen enkele wijze valt te vatten als een advies. De schrijver(s) die content
aanleveren/maken en de eigenaar van de website of platform kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor
eventuele verliezen die op welke wijze dan ook zijn ontstaan. Dit houdt ook in, dat schade die is ontstaan door het
niet ontvangen van een bericht, of het niet tijdig verlengen/beëindigen van een signaal enkel en alleen de
verantwoordelijkheid is van een rekeninghouder. De waarde van uw beleggingen kunnen fluctueren. Beleggen in
aandelen, opties, futures, hefboomproducten of andere financiële producten brengen financiële risico’s met zich
mee. Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Copydealing benadrukt dat zij
op geen enkele manier aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Betrouwbaarheid van informatie
De content die wordt gepubliceerd is op basis van gemiddelde koersen en zijn naar ons inziens betrouwbaar.
Ondanks de controles kunnen er in de bevindingen en cijfers onjuistheden voorkomen. In dit geval zullen wij
streven naar een andere oplossing, echter zijn wij niet verantwoordelijk voor de resultaten. In geval van technisch
onderhoud aan de website of software, of een technische storing kan het zich voordoen dat, de website
onbereikbaar is, u geen of niet tijdig email berichten ontvangt of gevallen van vergelijkbare aard. In geen enkel
geval zijn wij aansprakelijk. Uitdrukkelijk informeren wij dat de koppeling van uw broker niet gegarandeerd is en
alle getoonde en verwerkte cijfers in het platform fouten kunnen bevatten.

De rol van Copydealing
De rol van Copydealing mag nooit worden opgevat in de vorm van vermogensbeheer of beleggingsadvies, maar
is uitsluitend bedoeld als een IT softwareplatform, in uw eigen autonome beheer, en als doel heeft het verkopen
van software abonnementen .U kunt deze diensten in verschillende vormen afnemen zoals u dat wenst en steeds
aanpassen wanneer u dat wenst. Uw broker platform moet deze API wel ondersteunen. Overleg dat voordat u de
software aankoopt/huurt, best vooraf met uw broker en of financiële adviseur, of uw account hiervoor geschikt is.
Indien u als optie ook handelssignalen volgens uw voorkeuren wenst te volgen, kunnen deze worden omgezet in
orders, met uw account bij de door u gekozen broker. De broker is de partij die de daadwerkelijke opdracht van u
als belegger tot koop en verkoop van effecten uitvoert. Copydealing is daarbij op geen enkele wijze betrokken. De
systemen die worden beschreven op de website zijn niet geschikt voor iedere belegger. Copydealing wijst erop
dat de informatie op de website geen rekening houdt en kan houden met de beleggingsdoelstelling van
individuele gebruikers. De publicaties zijn op geen enkele wijze een aanbieding voor het aan -of verkopen van
financiële instrumenten. Beleggers worden geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met
zijn of haar financiële adviseur. Copydealing is geen financieel adviseur en treedt ook niet als zodanig op. De
financiële instrumenten beschreven in de rapporten en op de sites zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers.
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Risico's beleggen
Copydealing wijst U er nadrukkelijk op dat beleggen altijd gepaard gaat met risico’s. Copydealing verwijst u naar
uw broker voor uitleg tot eventuele risico’s. Copydealing benadrukt dat de risicobijlage en alle overige informatie
niet afdoende is en dat u zelf onderzoek dient te doen naar bepaalde effecten en financiële producten mocht u
daarin willen beleggen. Wie geld belegt neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager
dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Met beleggen
zoals in aandelen, opties, turbo, CFD’s en futures kunt u grote winsten realiseren, maar ook grote verliezen
dewelke zelfs uw inleg overstijgen. Zeer heftige koersbewegingen kunnen niet voorzien of vermeden worden.
Extreme koersbewegingen kunnen grote verliezen of grote winsten op uw posities bezorgen.

Geen aansprakelijkheid voor derden
De website en platform kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden en maakt daardoor toegang
mogelijk tot content die door derden geproduceerd en gepubliceerd wordt. Copydealing heeft geen relatie op
invloed op dergelijke websites en biedt alleen de koppelingen naar dergelijke websites aan. Het aanbieden van
de hyperlink door Copydealing houdt geen uitnodiging, goedkeuring, aanbeveling of participatie in van
Copydealing. De informatie, software of producten op dergelijke website van derden wordt niet gecontroleerd en
sluit derhalve iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, die ontstaat door gebruik van
dergelijke websites.

Geen zienswijze
Alle meningen, verklaringen of voorstellingen van zaken die op de website worden gegeven vormen niet
noodzakelijk een reflectie van Copydealing.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen,
teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Copydealing.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van persoonlijke aard. De informatie is aangepast aan persoonlijke of specifieke
omstandigheden, maar kan nooit als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden
beschouwd. Copydealing levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter
beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde
informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Copydealing de grootst mogelijke inspanning leveren om
dit zo snel mogelijk recht te zetten. Copydealing kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u
onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van
de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Copydealing geeft geen garanties voor de goede
werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of
tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse,
die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Copydealing kan in geen geval tegenover
wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te
wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met
inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere
gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker of van enig
financieel verlies. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele
wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Copydealing verklaart uitdrukkelijk dat zij geen
zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval
aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade
door het gebruik ervan.

Privacybeleid
Copydealing verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie,
vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht de in eerste alinea gecommuniceerde
gegevens.Verwerkingsdoeleinden: Copydealing verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor
klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie)Rechtsgrond(en) van de verwerking: Persoonsgegevens
worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de
behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.
a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]
Bewaarperiode: De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de

termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van
boekhouding). Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens: De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f),
met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een
gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de
persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te
oefenen, wordt de klant gevraagd om: - zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of - een email te verzenden. Direct marketing: De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking
van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Het gebruik van “cookies”: Tijdens een bezoek aan
de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat
door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt
wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een
cookie kan slechts een machine identificeren. Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor: ‘First party
cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site
optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft
gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld
een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor
dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk
onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter
niet verhindert.) U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden eaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf
worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel
rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties
niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van
cookies.

