
 

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUNGTRADER 

 

Artikel 1 – Algemeen  

1.1 YoungTrader is gevestigd te Amsterdam en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het 

nummer: 82131414. Het BTW nummer van YoungTrader is NL003650636B92. 

 

Artikel 2 – Definities 

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

YoungTrader:   de eenmanszaak YoungTrader 

Klant:  de contractspartij van YoungTrader waaronder in ieder geval  

 begrepen opdrachtgevers, consumenten, cursisten en affiliate  

 partners. 

Consument:   Klant die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de `   

  uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Algemene Voorwaarden  Deze voorwaarden op basis waarvan YoungTrader haar    

werkzaamheden en diensten zal verrichten. 

Overeenkomst  De overeenkomst tussen YoungTrader en Klant tot het verrichten van  

 de verschillende diensten dan wel tot het aankopen van producten  

 van YoungTrader. 

Honorarium:   de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die  

 YoungTrader voor de uitvoering van diensten met Klant is  

 overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt. 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid  

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij 

partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen. De 

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Algemene 

Voorwaarden gelden tevens voor eventuele aanvullende en vervolgopdrachten. 

2.2 YoungTrader mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor  toekomstige 

werkzaamheden of opdrachten.   

2.3 Ingeval van een tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin de 

Algemene  Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging. 

 

Artikel 4 – Overeenkomst 

3.1 De Overeenkomst komt pas tot stand, nadat YoungTrader deze schriftelijk of mondeling hebben aanvaard.  

3.2 Tussen Klant en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot YoungTrader, de opdracht 

feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de 

opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. 

De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

3.3 De voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor YoungTrader, maar ook voor de werknemers en 

hulppersonen van YoungTrader, als waren zij door henzelf bedongen. Alle opdrachten zijn voor 

YoungTrader eerst bindend nadat deze door haar schriftelijk zijn aanvaard.  

3.4 Klant stemt ermee in dat YoungTrader digitaal met hem/haar en met derden correspondeert. 

3.5 Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de Klant uitgevoerd. Derden kunnen aan de verrichte 

werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De Klant vrijwaart YoungTrader tegen 

vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door 

YoungTrader ten behoeve van de Klant verrichte werkzaamheden. 

 

Artikel 5 – Diensten en producten  

4.1 YoungTrader biedt de navolgende diensten en producten aan: 

1. Verkoop van boeken en/of andere aan YoungTrader gerelateerde merchandise; 

2. Marketing en kennisdeling middels blogs en affiliate marketing (finfluencer); 



 
 

3. Het geven van online cursussen; 

4.2 Per dienst of product gelden er specifieke bepalingen en afspraken welke te vinden zijn in de verschillende 

bijlagen behorende bij deze algemene voorwaarden. Met het instemmen met de algemene voorwaarden 

stemt Klant automatisch in met de specifieke bepalingen omtrent de verschillende producten. 

 

Artikel 6 – Honorarium & voorschot 

5.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst 

het Honorarium, vermeerderd omzetbelasting verschuldigd. 

5.2 YoungTrader is steeds gerechtigd van Klant betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen 

voorschot wordt eerst verrekend met de slotdeclaratie in de desbetreffende Overeenkomst, tenzij 

uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

5.3 YoungTrader is gerechtigd het tijdsevenredige Honorarium per 1 januari van elk jaar. 

aan te passen. Als sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten 

van de Overeenkomst, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te beëindigen. Van dit recht dient 

de Consument gebruik te maken binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging 

van de uurtarieven. Indien de Consument de Overeenkomst beëindigt, zal het Honorarium worden 

berekend aan de hand van de niet verhoogde uurtarieven. 

 

Artikel 7 – Betaling, verzuim en incassokosten 

6.1 Klant is alleen van zijn betalingsverplichting jegens YoungTrader gekweten indien 

en voor zover hij het verschuldigde zonder aftrek, opschorting of korting heeft overgemaakt op de 

bankrekening ten name van YoungTrader , dan wel in contanten betaalt aan YoungTrader. YoungTrader 

factureert de werkzaamheden maandelijks achteraf. Declaraties van YoungTrader zijn 14 dagen na de 

factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. 

6.2 Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden kunnen binnen dertig dagen na dagtekening 

van de desbetreffende factuur schriftelijk aan YoungTrader kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan 

de Klant wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.  

6.3 YoungTrader is gerechtigd digitaal te factureren.  

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim en is hij YoungTrader een 

vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke rente vanaf de 

vervaldag tot de algehele vergoeding.  

6.5 In geval Klant in verzuim is met de volledige betaling van de door YoungTrader aan Klant in rekening 

gebrachte bedragen dan is Klant, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - 

niet alsnog binnen 14 dagen na aanmaning gerekend wordt, aan YoungTrader buitengerechtelijke kosten 

verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: 

a)  voor zover Klant een Consument is, heeft YoungTrader  aanspraak op een bedrag gelijk aan 

de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk (incasso)kosten, 

zoals is bepaald in en wordt berekend conform  het Besluit vergoeding voor 

buitengerechtelijke Incassokosten,   

b)  voor zover Klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft YoungTrader 

aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten,  welke kosten in dat 

geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor 

buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag 

gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,= voor 

iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. 

6.6 In geval Klant in verzuim is met de tijdige en volledige betaling van de door YoungTrader aan Klant in 

rekening gebrachte bedragen, dan is YoungTrader vanaf het moment van verzuim gerechtigd haar 

werkzaamheden op te schorten, nadat de Klant daarvan op de hoogte is gesteld. YoungTrader is niet 

aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. 

6.7 De betaling door of ten behoeve van Klant strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, 

vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst 

openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens Klant anders vermeld. 

 



 
 

Artikel 8 - Aansprakelijkheidsbeperking  

7.1 Iedere aansprakelijkheid van YoungTrader en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met 

YoungTrader de werkzaamheden ten behoeve van Klant uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij 

betrokken zijn of zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 

onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van YoungTrader wordt uitbetaald, te vermeerderen met 

het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  

7.2 De Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf vrijwaart YoungTrader tegen aanspraken 

van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze 

samenhangen met de werkzaamheden voor Klant verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove 

nalatigheid of opzet.  

7.3 Bij het inschakelen door YoungTrader van derden en bij het gebruik door YoungTrader van apparatuur, 

software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal YoungTrader steeds de nodige 

zorgvuldigheid in acht nemen. YoungTrader is echter voor eventuele fouten en/of tekortkomingen van 

deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door YoungTrader bij de uitvoering van de 

Overeenkomst  van opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere 

zaken, niet aansprakelijk.  YoungTrader is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg eventuele 

aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen van derden te aanvaarden. 

7.4 De Klant zal aan YoungTrader steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de 

correcte uitvoering van de Overeenkomst. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van deze 

informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien Klant onjuiste of onvolledige informatie  

verstrekt, dan is YoungTrader niet aansprakelijk als hierdoor schade  ontstaat. 

7.5 Indien om welke reden ook, aan Klant geen uitkering krachtens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag van EUR 10.000,= dan 

wel, indien het honorarium exclusief btw dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de 

claim verband houdt, hoger is dan EUR 10.000,= exclusief btw, tot een bedrag gelijk aan dit betaalde 

honorarium met een maximum van EUR 20.000,=.  

7.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding van de Klant 

die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop 

de aanspraak is gebaseerd bij de Klant bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die 

aanspraak bij de bevoegde rechtbank aanhangig is gemaakt.  

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens 

8.1 YoungTrader beschikt over een privacyverklaring. Deze verklaring is te raadplegen op de website 

(www.youngtrader.nl)  In deze verklaring is beschreven hoe zorgvuldig YoungTrader met de 

persoonsgegevens van Klant omgaat.  

8.2 De Klant verleent aan YoungTrader voor zover nodig toestemming voor het verwerken van 

persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door YoungTrader verwerkt met het oog op de uitvoering 

van de Overeenkomst en ter voldoening aan wettelijke (bewaar)plichten. Daarnaast kan YoungTrader 

persoonsgegevens verwerken voor het doen van informatieve en commerciële aanbiedingen aan Klanten.  

YoungTrader verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij daartoe op grond van de wet of in 

het kader van de uitvoering van de Overeenkomst genoodzaakt is. 

 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom 

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk en de eventuele 

tekst en (reclame)muziek van YoungTrader alsmede met betrekking tot de door YoungTrader 

gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij YoungTrader. Het is de Klant verboden deze 

direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of 

hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van YoungTrader.  

10.2 YoungTrader is niet aansprakelijk voor door de Klant geschonden IE-rechten en de Klant vrijwaart 

YoungTrader in het geval zij daarvoor toch aansprakelijk mocht worden gehouden in rechte. 

 

 

 

http://www.youngtrader.nl/


 
 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1.1 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en YoungTrader is Nederlands recht van 

toepassing. In geval van eventuele geschillen is de rechtbank Amsterdam, sectie kanton, locatie 

Amsterdam, exclusief bevoegd om hier kennis van te nemen. 

 

Bijlagen behorende bij deze algemene voorwaarden: 

- Bijlage 1 – Specifieke bepalingen t.a.v. verkoop producten YoungTrader 

- Bijlage 2 – Specifieke bepalingen t.a.v. marketing & affiliate marketing (finfluencer) 

- Bijlage 3 – Specifieke bepalingen t.a.v. online cursussen en aanverwante diensten 

  



 
 

BIJLAGE 1 – VERKOOP PRODUCTEN YOUNGTRADER 

 

In het kort: 

● Bestellingen worden doorgaans binnen 5 werkdagen afgehandeld en verzonden. 

● Zodra de bestelling verzonden is, ontvangt de Klant automatisch een email met de track&trace code 

van PostNL. 

● Ruilen of retourneren kan binnen 14 dagen. 

● De verzendkosten voor de retourzending worden niet vergoed. 

● Creditering van retourorders worden doorgaans binnen 7 dagen uitbetaald aan de Klant. 

Artikel 1 – De overeenkomst 

1.1.  De overeenkomst tussen YoungTrader en Klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven 

akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en/of hij de YoungTrader heeft gemachtigd het 

geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de Klant een betaling heeft voldaan. Nadat de 

bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door YoungTrader, is de Klant 

eigenaar geworden van het betreffende product. 

1.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde 

velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden. 

1.3 YoungTrader is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de website. 

1.4  De Klant is verplicht de betalingsverplichting aan YoungTrader na te komen. Indien u niet binnen de 

gestelde termijn betaalt, ontvangt Klant van YoungTrader een herinnering. Heeft de Klant na 14 dagen 

nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht.  

1.5  Nadat de Klant tot aankoop is overgegaan, ontvangt de Klant van YoungTrader een schriftelijke 

bevestiging per email van de aankoop. Daarin staat het product dat de Klant heeft gekocht en wat het 

product kost . 

 

Artikel 2 - Levering 

2.1 YoungTrader hanteert doorgaans een levertijd van 5 werkdagen. Dit kan uiteraard variëren en is 

afhankelijk van de drukte bij de vervoersdiensten. Wanneer het product is verstuurt ontvangt de Klant 

een e-mail met de track&trace code van PostNL.   

2.2 YoungTrader is aan de Klant verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan de Klant te leveren. 

Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zal 

Youngtrader de Klant daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen 

krijgt de Klant van YoungTrader het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug.  

2.3  De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten 

die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor de 

Klant zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat. 

2.4 Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als 

een fatale termijn. 

 

Artikel 3 – Bedenktijd 

3.1 De Klant heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht de Klant binnen 

deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kan de Klant het product aan YoungTrader 

retourneren, zonder dat de Klant het product zelf hoeft te betalen. De Klant betaalt alleen de 

verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien de Klant al een betaling 

heeft gedaan, ontvangt de Klant een creditfactuur en wordt het door de Klant betaalde bedrag op reeds 

bekende rekeningnummer teruggestort. 

3.2.  Producten die aan YoungTrader geretourneerd worden, dienen in dezelfde staat geretourneerd te 

worden als deze door de Klant ontvangen zijn. 

 

Artikel 4 – De prijs 



 
 

4.1 De prijzen die op de website van YoungTrader staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die 

betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer de Klant het 

product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen. 

4.2  De website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na 

levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op 

de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn. 

4.3  De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens de aankoop. De Klant 

betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan de Klant bevestigd wordt, indien 

de Klant elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld. 

4.4 Wanneer de Klant een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt de Klant 

achteraf ook niet in aanmerking voor korting. 

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid 

5.1 YoungTrader is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, 

omzetderving, verlies van verwachte besparingen, vermogensvermindering en overige soortgelijke 

financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie. 

5.2 YoungTrader kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor schade voortkomende uit de 

informatie zoals omschreven in de producten van YoungTrader. YoungTrader kan aldus niet 

aansprakelijk worden gehouden voor het handelen en de beleggingen van Klanten, volgers en 

bezoekers van de website die zij als gevolg van het lezen van de content en het product van 

YoungTrader hebben uitgevoerd. De Klant, volgers en bezoekers van de website zijn zelf 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar handelen en beleggingen.  

5.3 Voor zover YoungTrader aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van 

het product. 

 

Voor boekwinkels en tussenhandelaren (business to business) gelden andere afspraken. Bel of mail 

YoungTrader voor meer informatie. 

 

 

  



 
 

BIJLAGE 2 – MARKETING & AFFILIATE MARKETING (FINFLUENCER) 

 

YoungTrader is tevens actief als finfluencer. YoungTrader geeft via sociale media informatie en tips op het 

gebied van beleggen. Via verschillende kanalen zoals Instagram, LinkedIn, TikTok, Youtube en de website 

(hierna gezamenlijk genoemd: “social media kanalen”) bereiken wij onze volgers. We delen kennis over 

beleggen of bespreken onze beleggingsportefeuille. Ook werken wij met partners waar wij voor adverteren 

(marketing en affiliate marketing). Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op deze diensten.  

 

Artikel 1 – Geen financieel advies, wel transparant 

1.1 YoungTrader is geen financieel adviesbureau. De content zoals gedeeld op de social media kanalen 

van YoungTrader bevat in geen enkel geval financieel bindende adviezen. Bezoekers van de website, 

volgers en klanten van YoungTrader blijven altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen. 

1.2 YoungTrader is affiliate partner van verschillende bedrijven, op de website zijn affiliate links verwerkt. 

Gebruik van deze links kost de bezoeker nooit extra, maar kan wel resulteren in een vergoeding voor 

YoungTrader. Omdat YoungTrader transparantie hoog in het vaandel heeft staan, vind je op deze 

pagina meer informatie over de samenwerkingen. 

 

Artikel 2 – Zorgvuldigheid content YoungTrader 

2.1 YoungTrader zal zich inspannen om haar content zoals gedeeld op de website en op haar social media 

kanalen zorgvuldig weer te geven. YoungTrader zal daarbij rekening houden met de navolgende 

omstandigheden en deze waar nodig vermelden in haar content: 

● Onderscheid tussen feiten en interpretaties, ramingen, tips en andere vormen informatie die 

niet op feiten berusten worden expliciet benoemd; 

● Alle wezenlijke informatiebronnen zullen duidelijk en opvallend worden vermeld. 

● Alle informatiebronnen zijn betrouwbaar en wanneer wordt betwijfeld of een bron betrouwbaar 

is, wordt dit duidelijk vermeld. 

● Alle projecties, prognoses en richtkoersen zullen duidelijk en opvallend als zodanig worden 

aangemerkt. 

● Wezenlijke aannames worden bij het opstellen en het gebruik ervan vermeld. 

● De datum en het tijdstip waarop het uitbrengen van de aanbeveling werd voltooid, zal duidelijk 

en opvallend worden vermeld. 

2.2 Mocht de content herkenbaar zijn als reclame, dan zal YoungTrader dit vermelden en vermelden dat 

zij hier een vergoeding voor krijgt. Er worden heldere termen/hashtags gebruikt en er wordt rekening 

gehouden met de verschillen tussen de sociale media platforms & met de doelgroep. 

2.3 De informatie en tips op de website en social media kanalen zijn gebaseerd op persoonlijke 

ervaringen. Aan eventuele fouten in de informatie op de website kunnen geen rechten worden 

ontleend.  

 

Artikel 3 – Marketing & Affiliate Marketing 

3.1 YoungTrader ontvangt geregeld vergoedingen van Klanten voor het maken van content. YoungTrader 

werkt met dergelijke vergoedingen opdat zij zonder kosten haar content kan blijven aanbieden.  

3.2 Daarnaast accepteert YoungTrader alleen vergoedingen, mits YoungTrader volledig vrij is in de 

content die zij maakt.  

3.3 YoungTrader is zich bewust van het provisieverbod en heeft met haar Klanten (affiliate partners) 

duidelijke financiële afspraken die in overeenstemming zijn met de regelgeving. Mocht in het 

onverhoopte geval de vergoeding toch worden gezien als provisie dan komt deze omstandigheid 

geheel voor rekening en risico van de Klant. Klant vrijwaart YoungTrader voor alle aanspraken van 

derden die voortvloeien uit het feit dat de overeengekomen vergoeding wordt gezien als provisie. 

3.4 Bij het opstellen van content zal YoungTrader acht slaan op de Reclamecode en de Mediawet voor 

zover deze op haar diensten van toepassing is. 

 

 

 

https://youngtrader.nl/transparantie/
https://youngtrader.nl/transparantie/


 
 

Artikel 4 – Verantwoordelijkheid & Aansprakelijkheid 

4.1 YoungTrader wijst haar Klanten, volgers en bezoekers van de website en social media kanalen 

uitdrukkelijk op het feit dat beleggen risico’s met zich mee brengt. Het is mogelijk dat de inleg verloren 

gaat.  

4.2. YoungTrader kan geenszins worden gezien als en is uitdrukkelijk geen financieel adviesbureau. Er 

worden dan ook geen financiële adviezen gegeven, maar enkel gesproken over persoonlijke 

ervaringen en lessen. Er kunnen geenszins rechten worden ontleend aan de content van 

YoungTrader.  

4.3 YoungTrader kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor schade voortkomende uit het 

handelen en de beleggingen van Klanten, volgers en bezoekers van de website die zij als gevolg van 

het lezen van de content van YoungTrader hebben uitgevoerd. De Klant, volgers en bezoekers van 

de website zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar handelen en beleggingen.  

 

 

 

  



 
 

BIJLAGE 3 - ONLINE CURSUSSEN EN AANVERWANTE DIENSTEN 

 

YoungTrader biedt tevens online cursussen en opleidingen aan. Voor deze diensten gelden tevens 

onderstaande specifieke bepalingen. 

 

Artikel 1 - Totstandkoming 

De overeenkomst tussen YoungTrader en Klant komt tot stand door: 

- ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door Klant en YoungTrader (bij in-- 

companytrajecten); 

- ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier of antwoordkaart; 

- ofwel door een schriftelijke bevestiging van Youngtrader aan de Klant na een (telefonische) 

aanmelding. 

 

Artikel 2 - Annulering inschrijvingen 

2.1 De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd 

door YoungTrader. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd: 

 

meer dan 4 werken voor het begin van de 

cursus 

geen kosten voor rekening van de Klant 

2 tot 4 weken voor het begin van de cursus 50% van de cursuskosten voor rekening van 

de Klant 

minder dan 2 weken voor het begin van de 

cursus 

volledige cursuskosten voor rekening van de 

Klant 

 

2.2 Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde Klant innemen. YoungTrader 

moet deze vooraf schriftelijk bij YoungTrader aanmelden. 

 

2.3 In geval van de online cursussen die via de website in een online leeromgeving worden gegeven geldt 

dat annulering niet mogelijk is. Deze cursus van YoungTrader zijn na betaling direct te 

downloaden/toegankelijk. De aankoop van deze cursus is om die reden definitief, er is geen 

herroepingsrecht. Deze cursus kan eveneens niet geretourneerd of geruild worden. 

 

Artikel 3 - Annulering bij in-companyopdracht 

3.1 De Klant kan het in-companytraject schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende 

annuleringskosten: 

 

meer dan 4 werken voor het begin van de 

cursus 

geen kosten voor rekening van de Klant 

2 tot 4 weken voor het begin van de cursus 50% van de cursuskosten voor rekening van de 

Klant 

minder dan 2 weken voor het begin van de 

cursus 

volledige cursuskosten voor rekening van de 

Klant 

 

3.2 Ingeval de Klant na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de 

cursus deelneemt, heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de 

cursus is niet toegestaan. 



 
 

Artikel 4 - Annulering YoungTrader 

4.1 YoungTrader kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. De Klant krijgt dan het reeds 

betaalde cursusgeld terug. 

 

Artikel 5. Prijzen 

5.1 Bij een in-companytraject wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd.  

5.2 De prijzen voor cursussen in het aanbod op de website zijn onder voorbehoud. YoungTrader heeft het 

recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen. 

 

Artikel 6. Facturering 

6.1 Een factuur wordt een maand voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de 

cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

 

Artikel 7 - Auteursrecht 

7.1 Het auteursrecht op door YoungTrader uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij 

YoungTrader, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen.  

7.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van YoungTrader mag de Klant geen gegevens, geheel of 

gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. 

YoungTrader heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen 

uit haar werkzaamheden. 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

8.1 YoungTrader geeft cursussen en opleidingen naar eer en geweten. Zij aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, 

behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.  

8.2 De Klant vrijwaart YoungTrader voor aanspraken van derden ten gevolge van enige activiteit of 

handeling verricht door of namens de Klant met betrekking tot cursussen waarop de overeenkomst 

van toepassing is.  

 

 


