
 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ALGEMENE VOORWAARDEN BEGINNERSCURSUS 

CRYTPO STARTER INVESTMENT B.V. 

- Crypto Starter Investment B.V., hierna te noemen: ‘CSI’, heeft als doel (i) het 

aanbieden van diensten inzake het aanmaken van een portefeuille (‘wallet’) op een 

handelsplatform en het geven van advies inzake een eerste belegging, en (ii) het 

aanbieden van een abonnement op een nieuwsbrief, digitaal uitgegeven in bepaalde 

termijnen, welke inlichtingen verschaft over al hetgeen cryptovaluta 

(‘cryptocurrency’) betreft.  

- Beleggen is voor eigen risico. CSI is niet aansprakelijk voor enige financiële of 

andersoortige schade die voortvloeit uit beleggingen die door cliënt zijn gedaan op 

basis van informatie die voor, tijdens of na de beginnerscursus aan de cliënt is 

verstrekt. Indien een cliënt belegt naar aanleiding van in de beginnerscursus verschafte 

informatie doet hij dat voor eigen rekening.  

 

ALGEMEEN 

 

1. Bij deze gaat cliënt van CSI, hierna te noemen ‘Cliënt’, een overeenkomst aan met CSI, 

waarbij CSI haar verplichting nakomt tot het geven van een beginnerscursus over 

cryptovaluta aan Cliënt, hierna te noemen: ‘Cursus’, in ruil voor een vergoeding als is 

aangegeven op de website www.cryptostarterinvestment.com. CSI kan een korting aanbieden 

op haar producten. 

2. De beginnerscursus dient, behouders uitzonderingen in overeenstemming met het bestuur 

van CSI, via de website www.cryptostarterinvestment.com te worden aangekocht. Bij de 

aankoop van de cursus verkrijgt Cliënt direct een overzicht van de cryptocurrencies waarin de 

cliënt op eigen initiatief kan gaan handelen, hierna te noemen: ‘Overzicht’.  

 

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 

 

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling van een beginnerscursus, zoals 

omschreven op de website van CSI, te weten cryptostarterinvestment.com. 

 

4. Indien een Cliënt jonger is dan 16 jaar dan wordt deze geacht toestemming te hebben 

verkregen van een ouder/voogd. 

 

5. Deze Voorwaarden zijn online gepubliceerd op www.cryptostarterinvestment.com en 

worden op verzoek kosteloos via e-mail toegezonden.  

INTELLECTUELE EIGENDOM 

 

http://www.cryptostarterinvestment.com/
http://www.cryptostarterinvestment.com/


 

6. De auteursrechten en andere intellectuele eigendoms- en overeenkomstige rechten met 

betrekking tot de Cursus en het Overzicht berusten bij CSI. Cliënt erkent deze rechten en zal 

zich onthouden van inbreuk op deze rechten. 

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT 

7. CSI is uitsluitend aansprakelijk voor de door Cliënt geleden schade indien deze schade 

aan CSI is toe te rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor 

risico van CSI komt. Aansprakelijkheid voor indirecte en gevolg schade is uitgesloten. 

8. CSI is niet aansprakelijk voor enige financiële of andersoortige schade die voortvloeit uit 

beleggingen die door Cliënt zijn gedaan op basis van informatie die voor, tijdens, of na de 

beginnerscursus aan de Cliënt is verstrekt. Indien Cliënt belegt naar aanleiding van in de 

beginnerscursus verschafte informatie doet hij dat voor eigen rekening.  

9. CSI is niet aansprakelijk voor onjuistheden van de tijdens de Cursus verstrekte informatie 

of voor de in het Overzicht voorkomende onjuistheden, of voor de hieruit voortvloeiende 

schade. 

10. Indien CSI aansprakelijk blijkt te zijn voor veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot 

de daadwerkelijk door Cliënt geleden schade. Indien een verzekeraar de geleden schade niet 

uitkeert, is de aansprakelijkheid van CSI beperkt tot maximaal driemaal het factuurbedrag 

dat in verband met de bestelling aan Cliënt in rekening is gebracht en is voldaan, met een 

maximum aansprakelijkheid van 5.000 euro. 

11. CSI is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een 

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die het gevolg is van overmacht. 

Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van CSI 

gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop 

gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van CSI, maatregelen 

van de overheid, de gevolgen van een pandemie, slecht weer, brand en explosie. 

 

 


