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Forex TB Limited – ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE 
 

 
Handelsmerken-Intellectuele eigendomsrechten 

 
Forex TB Limited is de eigenaar van het auteursrecht op de pagina's en de schermen die deze 

website weergeven, en van de informatie en het materiaal daarin en in hun opstelling, tenzij 

anders aangegeven. Forex TB Limited bezit de exclusieve rechten of licentie voor het gebruik 

of enige andere licentie voor alle soorten handelsnamen en handelsmerken die op deze 

website voorkomen en/of verschijnen. 

 
Gewijzigde informatie en materialen 

 
Alle informatie en materialen op de website van Forex TB Limited, evenals alle voorwaarden, 

vereisten en beschrijvingen die hierin zijn opgenomen, kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. 

Beperking van aansprakelijkheid 
 
Forex TB Limited biedt geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, 

adequaatheid of volledigheid van de informatie en materialen op haar websites en wijst in dit 

verband uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele fouten en/of ontbrekende 

informatie. Forex TB Limited biedt geen enkele garantie van impliciete, expliciete of wettelijke 

bepalingen, inclusief maar niet beperkt tot: garanties van niet-inbreuk op rechten van derden, 

titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doelen en afwezigheid van 

computervirussen, in combinatie met informatie en materialen daarvan. 

Hyperlinks naar andere internetbronnen worden op eigen risico gevolgd. De inhoud, 

nauwkeurigheid, geuite meningen en andere links die door deze bronnen worden verstrekt, 

worden niet gecontroleerd, onderzocht, geverifieerd, gecontroleerd en/of onderschreven 

door Forex TB Limited. 

Forex TB Limited is niet aansprakelijk voor a) schade, verliezen of uitgaven die zich voordoen 

in verband met deze website of het gebruik of onvermogen om gebruikt te worden door een 

persoon, of in verband met het onvermogen om een order uit te voeren, een fout, weglating, 

onderbreking, vertraagde werking of overdracht, computervirus, communicatiestoring of lijn- 

of systeemfout, zelfs als Forex TB Limited of zijn vertegenwoordigers op de hoogte zijn 

gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, verliezen of kosten en b) voor fouten of 

onnauwkeurigheden in het verzendproces van gegevens en/of orders voor handel in CFD's of 

instructies van de klant/bezoeker van de site, interferentie, frauduleuze imitatie, verbreken 

van geheime toegangscodes, foutieve opname of verzending van berichten of 

systeemstoringen door overmacht of om welke andere reden dan ook, die niet te wijten is 
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aan schending van het bovenstaande door Forex TB Limited. 

 
Forex TB Limited is niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan aan de hardware of 

software van de gebruiker die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website en/of 

land, of betreffende verbondenheid van deze website met andere websites/hypertest-links 

of internetbronnen. 

 

Beoogde gebruikers 
 
Deze website is niet bedoeld voor personen of entiteiten in rechtsgebieden of landen  waar 

een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met de lokale wet- of regelgeving, en/of 

is onderworpen aan de wetten van een rechtsgebied en/of land. 

 
Cookies 

 
Wanneer u onze software gebruikt, kunnen wij gebruik maken van cookies in verband met 

uw toegang tot onze website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die vaak een uniek 

identificatienummer of waarde bevatten, en worden opgeslagen op de harde schijf van uw 

computer als u deze handelssoftware gebruikt en de website bezoekt. Het doel van deze 

informatie is om u een meer relevante en effectieve ervaring op de website te bieden, 

inclusief webpagina's te presenteren volgens uw behoeften of voorkeuren. Cookies worden 

vaak gebruikt op de meeste websites op het internet en u kunt kiezen of en hoe een cookie 

wordt geaccepteerd, door uw voorkeuren en opties in uw browser te wijzigen. Sommige van 

onze zakelijke partners (bijv. adverteerders) gebruiken cookies op onze website(s). We 

hebben geen toegang tot of controle over deze cookies. 

De cookies bevatten geen informatie waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld, en 

worden ook niet gebruikt om u te identificeren. U kunt ervoor kiezen om de cookies uit te 

schakelen. Mogelijk hebt u echter geen toegang tot sommige delen van deze website als u 

ervoor kiest om het accepteren van cookies in uw browser uit te schakelen, met name de 

beveiligde delen van de website. 

Raadpleeg voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen 

http://www.allaboutcookies.org/. 

 

Links van derden 
 

Onze website(s) bevatten links naar websites die door andere partijen worden beheerd. Wij 

bieden deze links aan voor uw gemak, maar we hebben geen controle over en controleren 

niet de privacy of andere praktijken van websites die door anderen worden beheerd. Wij zijn 

niet verantwoordelijk voor de prestaties van websites die beheerd worden door derden of 

voor uw omgang hiermee. 

http://www.allaboutcookies.org/
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Persoonlijke gegevens 
 

Alle persoonlijke gegevens die door Forex TB Limited worden verzameld via deze website, 

worden verwerkt en/of doorgegeven aan derde landen in overeenstemming met de wet op 

verwerking van persoonsgegevens (wet 138(1)/2001), zoals van tijd tot tijd zal worden 

gewijzigd of vervangen. 

Ik, de gebruiker van deze website, ga ermee akkoord dat: 

 
(i) Forex TB Limited het recht heeft om persoonlijke gegevens te verwerken om 

onze relaties te ondersteunen, promoten en realiseren. 

(ii) Forex TB Limited dergelijke persoonlijke gegevens niet zal doorgeven of 

bekendmaken aan derden, behalve met betrekking tot: (1) een bedrijf/bedrijven waaraan 

Forex TB Limited gedeeltelijk of volledig de realisatie van de verwerking van dergelijke 

gegevens in overeenstemming met de wet heeft toegewezen, 

(2) dergelijke communicatie of openbaarmaking die vereist kan zijn door de wet of door een 
rechterlijke beslissing 

 

En 

(3) waar ik klant van het bedrijf ben volgens het privacybeleid dat ook op mij van 

toepassing is. 

(iii) Tenzij specifiek anders door mij aangegeven, heeft Forex TB Limited het recht om 

dergelijke persoonlijke gegevens, met uitzondering van gevoelige persoonlijke gegevens, te 

gebruiken om op afstand reclame te maken voor haar financiële producten en/of enige 

producten/diensten die worden aangeboden door andere aanverwante bedrijven. 

(iv) Ik ben mij ervan bewust dat ik op elk moment het recht heb om verdere verwerking 

van mijn persoonlijke gegevens bij te werken of te weigeren op grond van Artikelen 12 en 

13 van Wet N.138 (1)/2001, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen. 

(v) Het bovenstaande is van toepassing op zowel huidige klanten van Forex TB Limited 

als op serviceaanvragers, ongeacht of hun aanvraag wordt geaccepteerd of afgewezen. 

Met betrekking tot de klanten van Forex TB Limited is ook het privacybeleid van toepassing. 

Toepasselijk recht 
 

Het gebruik van deze site valt onder de wetgeving van Cyprus. 

Door de Forex TB Limited-website en alle daaraan gekoppelde pagina's te bezoeken, ga ik 

ermee dat ik gebonden ben aan alle hierboven beschreven voorwaarden. 

 

https://www.patronfx.com/eu/terms-and-conditions/privacy-policy/

