
 

 
 
GEBRUIKSVOORWAARDEN 
 
Gebruiksvoorwaarden website  
Deze gebruiksvoorwaarden gelden wanneer u https://cryptovergelijken.eu/ (“de Website”) bezoekt 
en/of een account aanmaakt. Indien u gebruik maakt van een of meer van onze diensten of 
producten, zijn naast deze gebruiksvoorwaarden voor de Website ook de aan het eind van deze 
Gebruiksvoorwaarden opgenomen algemene voorwaarden van toepassing. 
Door gebruik te maken van deze Website en/of een account aan te maken bevestigt u dat u de 
hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) hebt gelezen, begrijpt en ermee 
akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, verzoeken wij u de Website 
onmiddellijk te verlaten. De voorwaarden kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden 
gewijzigd en toegang tot deze Website kan op elk moment worden beperkt of beëindigd. U wordt 
daarom geadviseerd om deze voorwaarden elke keer dat u deze Website bezoekt te lezen. 
Deze Website is van Cryptovergelijken B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 84412453. Met de woorden “wij” in deze voorwaarden, wordt Cryptovergelijken B.V. 
bedoeld.  
 
Geen aanbieding, geen advies 
De informatie, producten, gegevens, diensten, tools en documenten die op deze Website zijn 
opgenomen of beschreven (de “Inhoud”) zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle 
informatie op deze Website (waaronder analyses, meningen, trendverwachtingen, schattingen en 
projecties) zijn persoonlijke meningen/inzichten van de auteurs op de datum van schrijven. Ze 
kunnen op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Al deze informatie 
wordt “as is” aan de gebruiker verstrekt zonder enige expliciete of impliciete garanties van welke 
aard dan ook, zoals garanties van kwaliteit, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel. 
Niets op deze Website vormt een investerings-, juridisch, fiscaal of andersoortig advies, of een 
verklaring of aanbeveling dat een investering of strategie geschikt of gepast is voor individuele 
omstandigheden. De informatie op deze Website is evenmin een aanbod of uitnodiging om 
(crypto)munten te kopen of te verkopen of gebruik te maken van de diensten van specifieke 
exchanges of brokers en is evenmin gericht op enige transactie of om juridische relaties aan te 
gaan. 
De producten die op deze Website worden genoemd, zijn niet voor iedereen geschikt. Alvorens 
beslissingen te nemen, al dan niet na raadpleging van informatie op deze Website, dient u een 
grondig onderzoek uit te voeren en al het nodige professionele advies in te winnen dat u nodig 
heeft om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. 
 
Geen garantie 
Wij geven geen garantie en doen geen enkele verklaring van welke aard dan ook met betrekking 
tot: (1) de actualiteit, nauwkeurigheid of volledigheid van informatie op de Website; (2) de 
resultaten die door een gebruiker van de Website kunnen worden verkregen; of (3) enige inhoud 
van derden die toegankelijk is op of via de Website. 
Behalve voor zover vereist door de huidige wet- en / of regelgeving, wijzen wij alle expliciete of 
impliciete garanties en voorwaarden af, inclusief maar niet beperkt tot garanties en voorwaarden 
met betrekking tot kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. Wij garanderen niet dat de 
Website, enige inhoud (inclusief inhoud van derden), goederen en diensten waarnaar daarin wordt 
verwezen, ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de 
Website, de servers via welke de Website beschikbaar zijn of een aangesloten website vrij zijn van 
virussen, Trojaanse paarden, wormen, softwarebommen of soortgelijke items of processen of 
andere schadelijke componenten. Om u te beschermen tegen virussen, is het raadzaam om up-to-
date versies van browsers te gebruiken en om antivirussoftware te installeren en continu bij te 
werken. 
 
 
 



 

 
 
Geen aansprakelijkheid 
Voor zover toegestaan door de huidige wet- en / of regelgeving, wijzen wij elke aansprakelijkheid 
af voor verliezen, schade of kosten van welke aard dan ook (inclusief verlies van winst, inkomsten 
of besparingen, verlies van of schade aan gegevens en alle andere indirecte of gevolgschade), 
direct of indirect ontstaan als gevolg van (1) de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid of 
anderszins van de inhoud of enige links of inhoud van derden; (2) eventuele fouten in of 
weglatingen op de Website; (3) gebruik van of toegang tot de Website; (4) enig onvermogen om 
toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website om welke reden dan ook. 
Cryptovergelijken is tevens niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door het 
gebruik van elektronische communicatie, inclusief schade die veroorzaakt is door een mislukking 
bij het zenden, of een vertraging bij het zenden van elektronische communicatie, door 
onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie van derden of computer-
programma’s die gebruikt worden voor elektronische communicatie en door overdracht van 
virussen. Niets in de gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als uitsluiting of beperking 
van de aansprakelijkheid van Cryptovergelijken op manieren die niet bij wet kunnen worden 
uitgesloten of beperkt. 
 
Inhoud van derden 
De Website kan links bevatten naar andere sites die door derden worden beheerd. 
Cryptovergelijken heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de 
inhoud of praktijken van dergelijke andere websites. Gebruik van deze informatie en/of de diensten 
van de derden geschiedt volledig voor eigen risico. Het aanbieden van deze links impliceert niet 
onze goedkeuring van dergelijke andere websites of hun inhoud, eigendom of praktijken en u 
erkent en gaat ermee akkoord dat Cryptovergelijken niet verantwoordelijk is voor de inhoud of 
beschikbaarheid van dergelijke websites. 
 
Vertrouwelijkheid en andere gebruiksbepalingen 
De Website mag niet worden gebruikt gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is 
volgens de Gebruiksvoorwaarden. De Website is niet bedoeld voor gebruik door personen onder 
de leeftijd van 16 jaar en het is minderjarigen dan ook niet toegestaan de Website te gebruiken. 
U zult de inhoud van de website, noch geheel, noch gedeeltelijk doorgeven aan of gebruiken ten 
behoeve van derden. Derhalve mag informatie niet worden gedownload, gereproduceerd, 
verzonden, opgeslagen, verkocht of anderszins gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Cryptovergelijken, als houder van het auteursrecht. Dit omvat tevens het opslaan 
of reproduceren van de Website of delen van de Website op enige externe webpagina of het 
creëren van links, hypertekst links of deeplinks tussen de Website en enig andere webpagina 
Het downloaden, kopiëren of afdrukken van pagina's van de website voor strikt persoonlijk, niet-
commercieel gebruik valt hier niet onder. 
Verstrekte toegangs- of identificatiecodes zijn vertrouwelijk en zullen door u als zodanig worden 
behandeld. Cryptovergelijken is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van 
gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of andere beveiligingsmiddelen wordt 
gemaakt. 
Cryptovergelijken kan besluiten om de toegang te ontzeggen aan iedereen die de 
gebruiksvoorwaarden schendt. Wij behouden ons alle andere rechten voor. Cryptovergelijken 
behoudt zich voorts het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De 
bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden worden van kracht op de eerstvolgende werkdag nadat zij 
online zijn geplaatst. Als u Website blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, 
betekent dit dat u akkoord gaat met deze wijzigingen. Cryptovergelijken kan voorts de Website of 
een deel ervan (tijdelijk of permanent) wijzigen of verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving 
en zonder daardoor aansprakelijk te worden voor enige schade of kosten. 
 
 
 
 


