
Voorwaarden van Gebruiken

Wij adviseren allemaal Gebruikers tot lezen de voorwaarden van Gebruiken hierin voorzichtig voordat toegang krijgen
tot en gebruik makend van de website of de Diensten.

Jij erkennen de volgend bij gebruik makend van ons  Producten en Diensten:

● De website omvat gegevens verwant tot derde partij platformen

● De website bevat informatie Aan derde partij platformen voor handel cryptovaluta Jij zijn

aansprakelijk voor voldoen aan met de voorwaarden van Gebruiken wanneer gebruik makend van de

website en Diensten.

De voorwaarden van Gebruiken hierin zijn onderwerp tot amendementen, waar jij mee eens zijn tot zo een
veranderingen bij continu gebruiken van ons  Diensten.

Wij reserveren de Rechtsaf tot beperken ons  Diensten als de Bedrijf gelooft Dat elk legaal entiteit in de relevant
jurisdictie schendt de voorwaarden hierin.

De voorwaarden van Gebruiken hierin belichamen ons  Privacy Beleid. Daarom, jij mee eens zijn tot ons  Privacy Beleid
bij accepteren de Voorwaarden.

Geschiktheid

Jij zijn enkel en alleen in aanmerking komend tot gebruiken ons  website en Diensten als jij zijn Bij minst 18 jaar oud.

Noch het bedrijf, noch zijn vertegenwoordigers geven enige verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking
tot: de rechtmatigheid van de Diensten of elk individuele gebruiken van de website en Diensten, en zullen niet zijn
aansprakelijk voor de individuele onwettig tot ons  website en Diensten.

Beperkt Gebieden

Zonder beperkend de algemeenheid van de bovenstaande, de Bedrijf kunnen beperken elk Gebruiker van zijn website
en Diensten als de Gebruiker doet niet voldoen met de relevant voorwaarden en beleid.

Als een wettelijke of regelgevende omgeving in het relevante gebied ertoe leidt dat het bedrijf wordt blootgesteld aan
juridische, regelgevende, gerenommeerde of economische risico's, dan is het bedrijf niet verantwoordelijk voor zijn
gedrag in dergelijke grondgebied.

Verboden Activiteiten

Jij erkennen Dat de volgend activiteiten zijn verboden bij gebruik makend van de Bedrijf's Diensten:

● Gebruiken de website met de intentie tot uploaden, downloaden, distribueren, publiceren, of zenden records in
a manier Dat schendt elk rechten, zo een net zo intellectueel eigendom, veiligheid, en privacy rechten

● Gebruiken de website en Diensten tot schade, belediging, of belasteren



● registreert dat bestaan uit van verschillend software programma's welke kan leed de Bedrijf's pc
structuren of in elk manier Dat limieten of voorkomt anderen van gebruik makend van de website

● Records Dat schenden elk wet

● Records Dat bestaan uit van elk reclame zonder de Bedrijf's goedkeuring

● Verwijderen of bewerken elk toeschrijvingen, crimineel mededelingen, of verschillend
eigendomsrecht aanduidingen of etiketten Aan de website

● Gedrag ander activiteiten Aan de website ander dan zijn zool doel

● Onderbreken met ander gebruikers gebruiken van de website of Diensten

● Uploaden of zenden iets Dat handelt net zo a passief of live dossier zonder de Bedrijf's
toestemming, inclusief maar niet beperkt tot koekjes, internetten insecten, of ander vergelijkbaar
adware apparaten

● Aanpassen of ingrijpen in de levering code van de website en toevoegen elk software Dat kan
schade of leed de Bedrijf, zijn website, of ander relevant feestjes

● decompileren, demonteren, of reverse-engineering elk van de Bedrijf's software programma's
binnenin zijn website of Diensten

Als het Bedrijf van mening is dat uw gebruik van de Site of Services in strijd is met de hierin vermelde
voorwaarden of enige toepasselijke wet, de Bedrijf heeft de Rechtsaf tot gedrag de volgend:

● Bewerken uw gebruiken van de Diensten

● Ontkennen uw toegang tot de website

● Wijzigen uw gebruiken en toegang tot derde partij evenementen

● Nemen ander acties Dat de Bedrijf ziet fit tot beschermen zijn interesses

Intellectueel Eigendom Rechten
De Site, het inhoudsmateriaal zoals video's, teksten, foto's, logo's, ontwerpen, geluiden, figuren en
andere inhoud materialen inbegrepen Aan de website zijn de zool eigendom van de Bedrijf of de relevant
derde partijen.

Het bedrijf behoudt alle rechten, namen en belangen op de site en de geleverde diensten. Afgezien van
het recht op gebruik de Site of Services in overeenstemming met de Voorwaarden hierin, het gebruik van
de Site en Services verleent niet de Gebruiker elk intellectueel eigendom rechten.

Bovendien mag de Gebruiker de Site en Diensten alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële
doeleinden. Jij bent niet toegestaan en kan niemand toestaan om wijzigingen, demontage, decompilatie,
reverse engineering, overdracht, verhuur, sublicentiëren, kopiëren, distribueren, reproduceren, opnieuw
publiceren, schrapen, downloaden, posten en afgeleide werken maken of promoten door elk middelen de
website en zijn inhoud.



Beperking van Aansprakelijkheid
Jij zijn uitsluitend aansprakelijk voor gebruik makend van de website en Diensten, waar jij erkennen de
risico's betrokken.

Het bedrijf wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot de site, services en uw
gebruiken daarvan. Zo een afwijzen erbij betrekken, zonder beperking, de impliciet garanties van
verkoopbaarheid, fitness voor een bepaald doel, niet-inbreuk, gezag, bruikbaarheid, nauwkeurigheid,
volledigheid en tijdigheid. Deze disclaimer is van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Als
gevolg hiervan kunnen de Services, inhoud en mogelijkheden beschikbaar gemaakt op, geopend via of
verzonden vanaf de site, worden geleverd "zoals het is", "zoals beschikbaar" en "met alles" fouten.”

Zonder de algemeenheid van het bovenstaande te beperken, wijst het bedrijf alle aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid af voor een van de volgend:

● fouten, weglatingen, of onnauwkeurig informatie bevatte Aan de website

● onderbrekingen of stopt in zenden informatie tot of van de website of Diensten

● insecten, virussen, en ander vergelijkbaar gevaren Dat kunnen zijn tot of door de website of
Diensten

Jij mee eens zijn tot uitsluiten de Bedrijf van elk verliezen Dat zijn direct of indirect gebracht Aan door de
website of Services, waarbij u er ook mee instemt de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alle
beslissingen die u op basis van de informatie neemt van de website of Diensten.

Bij gebruik van de Site of Services, of enige andere inhoud die toegankelijk is via of gedownload van de
Site, Bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor speciale, directe, indirecte, incidentele,
speciale, punitieve of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van gederfde winst of verloren
gegevens, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of een andere
juridische theorie. Als de relevante rechterlijke autoriteit echter vaststelt dat de Bedrijf aansprakelijk, zijn
legaal verantwoordelijkheid zullen niet overschrijden 1.000 AMERIKAANSE DOLLAR.

De bovengenoemde kwestie van wettelijke verplichting moet worden gevolgd voor zover toegestaan door
de wet in de van toepassing land.

U erkent dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor de gebruikersinhoud of voor lasterlijke, beledigende
of onrechtmatig handelen van een derde. Verder ligt het risico op schade of schade door het genoemde
gedrag geheel met de Gebruiker.

Het bedrijf is niet altijd aansprakelijk voor alle problemen of technische storingen van een mobiel
apparaat, lokaal netwerk lijnen, online computersystemen, servers of providers, hardware, software,
storing door technische problemen, Congestie van sitebezoekers op internet (of ontoegankelijkheid van
internet), of compatibiliteitsproblemen tussen de website of Diensten en uw browser of ander apparaten.


