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ELK GEBRUIK VAN DE VERSCHILLENDE SITES VAN GOLDWASSER EXCHANGE MET INBEGRIP VAN HET LOUTER DOORLOPEN VAN 

DE PAGINA’S EN HET RAADPLEGEN VAN DE INFORMATIE DIE ZE BEVATTEN, IN WELKE HOEDANIGHEID DAN OOK, IMPLICEERT DAT 

U ONVOORWAARDELIJK AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN. MOCHT DIT NIET ZO ZIJN, DAN 

MAG U ZICH GEEN TOEGANG VERSCHAFFEN TOT DEZE SITE, HEM NIET RAADPLEGEN EN GEEN GEBRUIK 

MAKEN VAN DE SITE EN DE GEGEVENS DIE HIJ BEVAT. 
 
HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN 
 
De Uitgever: Onder Uitgever dient te worden verstaan de Beursvennootschap Goldwasser Exchange die in hoofdstuk 
8 van dit document uitvoeriger wordt beschreven; 
 
De Website: De website verwijst naar de website www.goldwasserexchange.be en ook inbegrepen: www.oblis.be ; 
www.fundeo.be, www.betax.be 
 
De Gebruiker : iedere natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die zich toegang verschaft 
tot de Site, ongeacht het gebruikte elektronische middel, met inbegrip van bijvoorbeeld allround zoekmachines (zoals 
Google of Yahoo…), de links in e-mails van de Uitgever of enige andere persoon die naar de Site leiden evenals 
dergelijke links op de Internetpagina’s van de Uitgever of enige andere persoon;  
 
De Inhoud van de Website : deze uitdrukking dekt: (a) alle informatie en financiële of andere gegevens op de Site; 
(b) het resultaat (in de vorm van een lijst of in een andere vorm) van iedere automatische verwerking gegenereerd 
door een tool of een applicatie die op de Site ter beschikking van de Gebruikers wordt gesteld; (c) de interactieve tools 
op de Site met inbegrip van de applicatie “Oblis Calculator”, de zoekmachines en alle andere tools voor automatische 
verwerking die op de Site ter beschikking van de Gebruiker worden gesteld; (d) de samenstelling van de door de 
Uitgever gemaakte selecties evenals van zijn subcategorieën en de inhoud ervan; (e) alle andere tekst-, beeld- of 
geluidsinhoud van welke aard dan ook dat deel uitmaakt van de Site. 
 
HOOFDSTUK 2: DOELSTELLINGEN EN DOELGROEP VAN DE SITE 
 
De Inhoud van de Site is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden door natuurlijke 
of rechtspersonen die hun gewone verblijfplaats of hun maatschappelijke zetel in België hebben en/of die reeds klant 
zijn van de Beursvennootschap Goldwasser Exchange. 
 
Niets op de Site is bedoeld om de persoonlijke en gefundeerde overwegingen van de Gebruiker en diens technische 
en beroepskennis te vervangen. De Inhoud van de Site kan niet als een beleggingsaanbeveling worden beschouwd 
en evenmin als een aanbeveling die aan de Gebruiker is aangepast of die op het onderzoek van diens eigen situatie 
is gebaseerd. Dit geldt ook wanneer de geadresseerde klant is van de Beursvennootschap Goldwasser Exchange. 
 
De Inhoud van de Site mag evenmin worden beschouwd als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies.  
 
De Inhoud van de Site kan in geen geval worden gelijkgesteld met een aanbod om een overeenkomst te sluiten die 
betrekking heeft op een financieel instrument, een beleggingsdienst of een nevendienst, met een persoon die erop 
reageert, en evenmin met een uitnodiging om een persoon die erop reageert een aanbod te doen, om een 
overeenkomst te sluiten die betrekking heeft op een financieel instrument, een beleggingsdienst of een nevendienst. 
 
HOOFDSTUK 3: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
De Inhoud van de Site wordt louter ter informatie aangeboden en het doet er niet toe of hij afkomstig is van de 
Uitgever zelf of van een door hem gekozen derde. 
 
De informatie en de gegevens op de Site zijn openbaar en toegankelijk op de markt. Ze zijn evenwel niet bedoeld ter 
vervanging van de prospectussen (indien voorhanden), die met het oog op de uitgifte van de betrokken financiële 
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instrumenten worden opgemaakt. De gepubliceerde prospectussen (indien voorhanden) zijn voor Goldwasser 
Exchange-cliënten verkrijgbaar op eenvoudig verzoek. Dit verzoek dienen ze aan de Uitgever te richten die hen de 
prospectussen dan via de post of per e-mail toestuurt. 
 
De Uitgever heeft de Inhoud van de Site met de grootste zorg samengesteld. Als de Inhoud niet van de Uitgever zelf 
afkomstig is, wordt de hulp van derden ingeschakeld die de Uitgever betrouwbaar genoeg acht. De Uitgever 
garandeert evenwel niet dat de Inhoud van de Site volledig, juist en up-to-date is.  
 
De Uitgever vestigt de aandacht van de Gebruiker op het feit dat de Inhoud van de Site niet aan de doelstellingen 
en/of beleggingsprofielen van de Gebruiker is aangepast. 
 
De Uitgever, zijn bestuurders, werknemers en/of vertegenwoordigers kunnen in geen geval, om welke reden dan ook, 
contractueel of niet, verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade die de Gebruiker zou 
kunnen lijden wanneer hij gebruikmaakt van de Site, behalve in geval van een zwaarwichtige of opzettelijke fout die 
hen kan worden toegeschreven. 
 
De Inhoud van deze site, met inbegrip van het nieuws, de noteringen en andere gegevens worden door de Uitgever 
en zijn derden-aanbieders van inhoud uitsluitend gegeven om de Gebruiker te informeren en niet om te 
onderhandelen. Het is niet de bedoeling dat de Gebruiker de Inhoud van de Site gebruikt als basis om te beslissen of 
u een transactie aangaat. De Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van 
een beslissing die is genomen op basis van de Inhoud van de Site, behalve in de gevallen voorzien door dwingende 
wettelijke bepalingen. 
 
Er is duidelijk gestipuleerd dat de indicaties betreffende de in het verleden behaalde resultaten en de mogelijke 
toekomstige prestaties van financiële instrumenten niet kunnen beschouwd worden als een betrouwbare indicator 
betreffende de daadwerkelijke toekomstige prestaties. 
 
De Inhoud van de Site is niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter bevordering van onafhankelijk 
beleggingsonderzoek en is niet onderworpen aan een verbod om al vóór de verspreiding van het beleggingsonderzoek 
te handelen. 
 
De Uitgever garandeert het kapitaal noch de te verwachten rendementen van de financiële instrumenten die 
om welke reden dan ook op de Site staan en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het eventuele in 
gebreke blijven van de Emittent of diens eventuele borgen. 
 
Bovendien dient erop gewezen dat bij iedere belegging het risico bestaat dat men de belegde bedragen verliest. 
 
HOOFDSTUK 4: BEPALINGEN EIGEN AAN ONZE SELECTIE OBLIGATIES 
 
De op de Site voorgestelde lijst obligaties is slechts een overzicht van de op de markt bestaande obligaties, die de 
Gebruikers zouden kunnen interesseren. Deze lijst mag in geen geval als een gepersonaliseerde aanbeveling of als 
een beleggingsadvies worden beschouwd. 
 
De Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat wanneer hij een financieel instrument in zijn selectie opneemt, de Uitgever de 
Gebruiker een overzicht wil geven van wat er op de obligatiemarkt zoal voorhanden is en zich niet uitspreekt over de 
verdiensten van deze financiële instrumenten. 
 
De Uitgever kan niet garanderen dat de financiële instrumenten die deel uitmaken van de selectie, op de markt 
beschikbaar zijn en dat ze in de eventueel gewenste hoeveelheden kunnen worden gekocht en/of verkocht. 
 
De prijs van de financiële instrumenten in de selectie kan onderhevig zijn aan schommelingen. Als de financiële 
instrumenten in vreemde valuta’s worden uitgedrukt, dient men bovendien rekening te houden met het wisselrisico. 
 
Goldwasser Exchange wijst er daarenboven op dat de wederverkoop van een beleggingsinstrument vóór de vervaldag 
een verlies met zich kan meebrengen of een weerslag kan hebben op de bescherming van het kapitaal. 
 
Het commissieloon dat mogelijkerwijs aan Goldwasser Exchange verschuldigd is, als de vennootschap optreedt als 
financieel tussenpersoon of de eventuele kosten en belastingen zijn niet in de prijs van de vermelde financiële 
instrumenten inbegrepen. Voor onze voorwaarden: zie tarieventabel en algemene voorwaarden van Goldwasser 
Exchange. 
 

http://www.goldwasserexchange.be/nl/services/invest
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Het brutorendement dat op de Site wordt aangekondigd, is het rendement vóór aftrek van de roerende voorheffing die 
eventueel van toepassing is en van de belasting op beursverrichtingen en vóór aftrek van de kosten die mogelijkerwijs 
door Goldwasser Exchange zullen worden aangerekend. 
 
De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van elke belegger en kan wijzigen. 
 
 
 
HOOFDSTUK 5: BEPALINGEN EIGEN AAN DE RISICOKLASSEN 
 
De Uitgever heeft een eigen indicator ontwikkeld om obligatiebeleggingen te classificeren volgens het risico dat ze 
voor het in euro belegde kapitaal inhouden. Het risico van de obligatiebelegging wordt beoordeeld aan de hand van 
volgende criteria: rendement, valuta en looptijd. 
 
De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de toelichting bij de werking van het systeem om 
obligatiebeleggingen te classificeren (kan op de Site worden geraadpleegd link toevoegen).  
 
Het classificatiesysteem van de Uitgever houdt geen rekening met een aantal andere factoren - de rating, de volatiliteit, 
de liquiditeit, de rentevoeten,… - die een niet te verwaarlozen impact op de veiligheid van een obligatiebelegging 
kunnen hebben. De Uitgever maakt evenmin een financiële, juridische of fiscale analyse van de vennootschappen die 
financiële instrumenten uitgeven die aan het classificatiesysteem van de Uitgever zijn onderworpen. 
 
De Gebruiker verklaart dat hij de grenzen van het door de Uitgever ontwikkelde classificatiesysteem begrijpt en 
aanvaardt en ziet definitief af van latere betwisting van de geldigheid of de rechtmatigheid van het systeem.  
 
De indicator wil de Gebruiker duidelijke en eenvoudige informatie geven over het risico van de obligatiebeleggingen. 
De Gebruiker erkent desalniettemin dat hij zich bewust is van het feit dat het risico verbonden aan een financiële 
belegging met geen enkele classificatiemethode met zekerheid kan worden vastgesteld. Hoewel de Uitgever zijn 
classificatiesysteem voor obligatiebeleggingen met de grootste zorg heeft ontwikkeld, kan de betrouwbaarheid van het 
systeem in geen geval worden gegarandeerd, meer bepaald door de van nature toevallige en onvoorspelbare aard 
van beleggingen in effecten.  
 
De Uitgever wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid voor financiële of andere schade van de hand, mocht het zo 
zijn dat de belegging door een Gebruiker verliesgevend zou blijken, dit ongeacht de risicoklasse waarin de belegging 
is ondergebracht. 
 
Ook wordt er nogmaals op gewezen dat risicoklasse 1 niet betekent dat een belegging geen risico’s inhoudt. 
  
De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de risicoklasse waarin een obligatiebelegging is 
ondergebracht, met de tijd kan evolueren. Ons classificatiesysteem is immers gebaseerd op veranderende criteria 
zoals rendement en maturiteit.  
 
Een deel van de informatie die wordt gebruikt om de obligatiebeleggingen te classificeren (meer bepaald de koers van 
de obligaties) is afkomstig van derden, die de Uitgever betrouwbaar acht. De Uitgever kan echter geen perfecte 
betrouwbaarheid garanderen en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor (een) obligatiebelegging(en) 
die fout werd(en) geclassificeerd, omdat de koersen niet naar behoren waren geüpdatet. 
 
Globaal genomen moet daar nog worden aan toegevoegd dat in weerwil van een regelmatige controle van de 
risicoklassen op de Site, niet kan worden uitgesloten dat de risicoklasse verbonden aan een of meer 
obligatiebeleggingen om een of andere reden tijdelijk fout kan zijn. De Site stelt de Gebruikers echter alle instrumenten 
ter beschikking, zodat ze zelf de juistheid van de vermelde risicoklassen kunnen nagaan. De Gebruiker erkent dat het 
in laatste instantie aan hem is om de risicoklasse van een product te verifiëren en ziet er definitief en onvoorwaardelijk 
van af de Uitgever verantwoordelijk te stellen voor een foute classificatie van de obligatiebeleggingen, behoudens bij 
een opzettelijke aan de Uitgever toerekenbare fout. 
 
Het wordt opgemerkt dat de van nature veranderende classificatie die de Uitgever hanteert, ter informatie wordt 
gegeven. Dit ontslaat de Gebruikers in geen geval van de plicht om op de hoogte te blijven van de evolutie van de 
financiële markten en verschillende informatiebronnen te raadplegen voor de beleggingen die ze willen doen. 
 
De Uitgever behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de onderdelen van zijn classificatiesysteem met 
onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
 

http://www.oblis.be/nl/school/de-risicoclassificatie-bij-goldwasser-exchange-523589


 

 
 

 

HOOFDSTUK 6: INTELLECTUELE EIGENDOM 
 
De Inhoud van de Site is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de Uitgever of aan 
derden. De Inhoud van de Site mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden worden 
gereproduceerd of uitgeprint, op voorwaarde dat de vermeldingen die refereren aan de intellectuele eigendomsrechten 
duidelijk zichtbaar zijn. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Inhoud van de Site niet te reproduceren en niet te verkopen, 
in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder formele en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever. 
 
HOOFDSTUK 7: WIJZIGING EN BEPALINGEN ALLERHANDE 
 
Mochten bepaalde bepalingen in deze algemene voorwaarden met betrekking tot de Site nietig zijn, dan blijven de 
andere bepalingen geldig en wordt de nietige bepaling vervangen door een bepaling waarvan de onderliggende 
bedoeling zo nauw mogelijk aanleunt bij die van de nietige bepaling. 
 
Deze overeenkomst maakt noodzakelijk deel uit van iedere andere overeenkomst die met de Uitgever wordt gesloten. 
 
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door de Uitgever worden gewijzigd. De algemene voorwaarden voor 
het gebruik van de Site zijn deze die beschikbaar en gepubliceerd zijn op de Site ten tijde van de raadpleging van de 
Site.  
 
Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgische recht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel 
(meer bepaald het vredegerecht van de jurisdictie waar de maatschappelijke zetel van de Uitgever is gevestigd) 
bevoegd. 
 
HOOFDSTUK 8: UITGEVER  
 
De Uitgever van deze website is: 
Goldwasser Exchange bvba 
Adolphe Demeurlaan, 35 
1060 Brussel - België 
BTW BE 0429.124.337 - RPR Brussel 
 
Goldwasser Exchange bvba staat als Beursvennootschap naar Belgisch recht onder het prudentiële toezicht van de 
Nationale Bank van België en onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) voor 
wat de beleggers- en consumentenbescherming betreft. 
 
 
De adressen van de toezichthoudende instanties zijn: 
  
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)  
Congresstraat, 10-16 
1000 Brussel - België 
www.fsma.be 
  
Nationale Bank van België (BNB) 
de Berlaimontlaan, 14 
1000 Brussel - België 
BTW BE 0203.201.340 - RPR Brussel 
www.bnb.be 
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