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ADMIRAL MARKETS UK LTD 

ANALYSE DISCLAIMER 

 

Deze disclaimer geeft aanvullende informatie over alle analyses, schattingen, prognoses, 

voorspellingen of andere vergelijkbare beoordelingen of informatie (hierna "Publicatie") gepubliceerd 

op de website van Admiral Markets UK Ltd ("Admiral Markets"). Alvorens beleggingsbeslissingen te 

nemen, let op de volgende punten: 

 

1. De Publicaties hebben enkel informatieve doeleinden en zijn op geen manier bedoeld als 

beleggingsadvies of aanbevelingen. 

 

2. Elke investeringsbeslissing wordt gemaakt door de klant zelf, Admiral Markets is niet aansprakelijk 

voor mogelijke verliezen of schade die ontstaat uit een dergelijke beslissing, of deze nu wel of niet 

gebaseerd is op de publicatie.  

 

3. Elke Publicatie wordt voorbereid door een analist (hierna “Auteur”) van Admiral Markets 

gebaseerd op de persoonlijke verwachtingen van de auteur.  

 

4. Om zeker te zijn dat de belangen van de klant beschermd worden en de objectiviteit van de 

Publicatie niet aangetast, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld ter 

voorkoming en het managen van tegenstrijdige belangen.  

 

5. Hoewel alle redelijke inspanningen worden getroffen om er voor te zorgen dat alle bronnen van 

de publicatie betrouwbaar zijn en dat alle informatie zo veel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, 

nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admiral Markets niet de juistheid of 

volledigheid van de informatie in de publicatie garanderen.  De gepresenteerde cijfers wijzen erop 

dat verwijzen naar eventuele prestaties in het verleden geen betrouwbare indicator vormen voor 

toekomstige resultaten. 

 

6. De inhoud van de publicatie mag niet worden uitgelegd als een uitdrukkelijke of impliciete belofte, 

garantie of implicatie door Admiral Markets dat de klant zal profiteren van de strategieën of dat 

verliezen in verband hiermee kunnen worden of zullen gelimiteerd.  

 

7. Iedere vorm van eerdere of gemodelleerde prestaties van financiële instrumenten die in de 

publicatie zijn aangegeven, mogen niet worden beschouwd als een uitdrukkelijke of impliciete 

belofte, garantie, of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van 
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het financieel instrument kan zowel toenemen en dalen en het behoud van de waarde van het 

instrument is niet gegarandeerd.  

 

8. De in de publicatie opgenomen projecties kunnen onderhevig zijn aan extra kosten, belastingen 

of andere kosten, afhankelijk van het onderwerp van de publicatie. De prijslijst die van toepassing 

is op de diensten van Admiral Markets is publiekelijk verkrijgbaar op de website van Admiral 

Markets.  

 

Risicowaarschuwing: Forex and CFD trading bevat hoog risico en is speculatief van aard en kan resulteren 

in zowel winsten als verliezen.  Voor het beginnen met handelen kan het verstandig zijn advies van een 

onafhankelijk financiële adviseur te raadplegen om er zeker van te zijn dat de bijbehorende risico’s goed 

zijn begrepen. Lees meer op: https://admiralmarkets.nl/risicobepaling. 
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