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De Nederlandse vertaling van dit document wordt slechts gegeven om uw gemak te dienen. In geval van
tegenstrijdigheden zal de Engelse versie voorrang hebben.

Risico's in het bijzonder gerelateerd aan transacties in CFDs, met de nadruk op cryptocurrencies
Alle cliënten die in cryptocurrency CFDs willen investeren moeten dit document zorgvuldig lezen. Beleggen in
cryptocurrency CFDs brengt aanzienlijke risico's met zich, naast de algemene risico's verbonden aan transacties in
CFDs:
(a) De prijzen van cryptocurrencies en CFDs op basis van dergelijke prijzen zijn zeer volatiel, kunnen sterk wisselen,
in grote mate, ongeacht de algemene marktomstandigheden en kunnen leiden tot verlies van al het
geïnvesteerde kapitaal in een korte periode.
(b) Cryptocurrency CFD's zijn niet geschikt voor alle klanten. Dergelijke producten zijn zeer complex, uiterst
risicovol en zeer speculatief en als zodanig dienen klanten altijd te zorgen dat ze volledig op de hoogte zijn van
hun specifieke kenmerken en risico's en deze begrijpen. Klanten wordt afgeraden om in dergelijke producten
te handelen als zij niet over de hiervoor benodigde kennis en expertise beschikken of als zij het verlies van het
gehele belegde bedrag niet kunnen dragen.
(c) Bij het handelen in cryptocurrency CFD's krijgt men te maken met kosten voor overnight financing. Breng voor
meer bijzonderheden een bezoek aan de pagina handelsvoorwaarden van Vestle.
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(d) Opgemerkt wordt dat de informatie in dit document niet alle risico's en andere belangrijke aspecten die
samenhangen met het beleggen in cryptocurrency CFDs kan verklaren of uitleggen. De cliënt moet zich bewust
zijn van alle risico's verbonden aan het handelen in dergelijke producten en bij twijfel een onafhankelijke
financiële adviseur raadplegen. Vestle geeft geen dergelijk advies. Als de cliënt de risico's van het beleggen in
cryptocurrency CFDs niet begrijpt, zou hij/zij er niet in moeten beleggen.
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Risks Particularly Associated with Transactions in CFDs underlined by Cryptocurrencies
All Clients wishing to invest in Cryptocurrency CFDs should carefully read this document. Trading in cryptocurrency
CFDs involves significant risks, in addition to the general risks associated with transactions in CFDs:
(a) The prices of Cryptocurrencies as well as CFDs based on such prices, are highly volatile, may fluctuate rapidly,
widely, irrespective of the overall market conditions and may result in loss of all the invested capital over a
short period of time.
(b) Cryptocurrency CFDs are not suitable and/or appropriate for all clients. Such products are highly complex,
extremely risky, and highly speculative and as such clients must always make sure that are fully aware and
understand their specific characteristics and risks. Clients should not trade in such products if they don’t have
the necessary knowledge and expertise or if they cannot bear the loss of the entire invested amount.
(c) Cryptocurrency CFDs trading involves overnight financing fees. For more details please visit Vestle’s trading
conditions page.
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(d) It is noted that the information in this document cannot and do not disclose or explain all of the risks and other
significant aspects involved in dealing in Cryptocurrency CFDs. The Client should be aware of all the risks
associated with trading on such products, and seek advice and consultation from an independent financial
advisor if he/she has any doubts. Vestle does not provide such advice. If the Client does not understand the
risks involved in trading in cryptocurrency CFDs, he/she should not trade at all.

