Algemene Voorwaarden van de “Premium Discord Groep” van de Bitcoin Consultant
Wat kan ik er van verwachten?
● Leesrechten voor de kanalen van de Discord server, participatie/reageren is niet
mogelijk.
● Over het algemeen meerdere bitcoin koers updates per dag, afhankelijk van de
volatiliteit van de koers.
○ Soms zijn dat er 4 op een dag, soms wel 15 of meer.
○ In de updates deel ik mijn mening op cryptocurrency koersen, soms in de vorm
van directe signalen met targets.
● Ik deel ook regelmatig signalen voor Altcoins die een interessante set up hebben voor
een trade.
Kan ik elke dag updates verwachten?
Ja, in principe wel. In de weekenden kan de frequentie wel afnemen. Als ik op vakantie ben zal
dat ook minder zijn. Er zullen ook 1 - 2 weken per jaar zijn waar ik potentieel helemaal geen
updates deel. Dit is inbegrepen bij de prijs. Hier kan van worden afgeweken en zal worden
doorgecommuniceerd.
Wat als je geen updates plaatst?
Dan kun je ook nog genieten van de dagelijkse updates van andere leden van de Discord
groep.
Wat als ik wel wil participeren in de discussies?
Dan kun je één van de handels cursussen bij mij doen. Dat kan een 1 op 1 zijn, een online
webinar of de online video cursus. Na deelname kun je mee discussiëren in de Discord groep.
Wat zijn de regels?
Informatie uit de Discord server van de Bitcoin Consultant mag niet worden gedeeld met
derden. Bij vermoeden daarvan wordt er contact met je opgenomen en is het mogelijk dat je uit
de groep wordt verwijderd.
Niet goed, geld terug?
Nee. Voordat je een abonnement afsluit kun je de Premium Discord Groep een week lang voor
maar €5 uittesten.
Aansprakelijkheid
Mijn mening, signalen en andere informatie uit de Discord groep zijn geen financieel advies,
maar puur een mening over wat ik op de grafieken zie en hoe mijn trades er uit zien. Daarbij
ben ik niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van jouw trades als er informatie uit de
Discord server de Bitcoin Consultant wordt gebruikt. Alle informatie die je tot je neemt uit de
Premium Discord groep is en gebruikt is op eigen risico. Bij aanschaf van een proefperiode of
abonnement ga je daarmee akkoord.

Wijzigings clausule
John van Meer, de Bitcoin Consultant, is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of
aan te vullen. In dat geval zal John van Meer de contractant tijdig op de hoogte stellen van de
wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden
zal tenminste een twee weken zitten. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd
worden doorgevoerd.
Wat zijn de prijzen?
Een proefperiode van een week kost €5.
Bij een abonnement van 3 maanden betaal je per maand €34,95.
Bij een abonnement van 6 maanden betaal je per maand €24,95.
Betalingen voor abonnementen kunnen betaald worden via een factuur en worden niet
automatisch vernieuwd. Een maand voor het einde van je abonnement krijg je een herinnering
dat je abonnement verloopt. Deze moet actief worden verlengd.
Wil je een abonnement vernieuwen? Dan wordt er een nieuwe factuur gestuurd voor de periode
naar wens. Bij vernieuwing is er weer een mogelijkheid om te kiezen voor een van de
bovenstaande opties, behalve de proefperiode.
Wil je je abonnement niet vernieuwen? Dat is jammer! Dan hoef je verder niets te doen.
Abonnementen worden niet automatisch vernieuwd.
Als je het abonnement afsluit ga je akkoord met de bovenstaande regels. Mocht je een van de
regels overtreden dan word je verwijderd. Na verwijdering volgt er geen restitutie.

