ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TIMMER CAPITAL LLC
versie 28 april 2020
Belangrijke gegevens van TIMMER CAPITAL LLC
Volledige bedrijfsnaam

TIMMER CAPITAL LLC

Handelsnaam

TIMMER CAPITAL LLC

Vestigings- en
postadres

30 N Gould St Ste R Sheridan, WY 82801 Verenigde
Staten (USA)

Contactpersonen

Kevin Timmer

E-mailadres

kevin@daytradingmasterclass.nl

KvK-nummer
(Amerikaans filing ID)

2020-000896731

Website

www.daytradingmasterclass.nl

Diensten(en)

● Online cursus(sen) over daytraden op de
Amerikaanse aandelenbeurs (= eenmalige dienst)
● Live trading sessies (=periodieke dienst)

Eenmalige dienst

Online cursus(sen) over daytraden op de Amerikaanse
aandelenbeurs. Deze cursus heeft digitale inhoud.

Periodieke dienst
(abonnement)

Live trading sessies

We/wij/ons/onze

TIMMER CAPITAL LLC en u

TC

TIMMER CAPITAL LLC

Artikel 1
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1
Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en iedere
overeenkomst waarbij TC partij is.
1.2

Voordat u met TC een overeenkomst sluit, stelt TC de tekst van deze
algemene voorwaarden aan u ter beschikking. Alleen als dat niet lukt,
geeft TC, voordat we de overeenkomst, aan hoe u de algemene
voorwaarden bij TC kunt inzien. Op uw verzoek stuurt TC u de
voorwaarden zo snel mogelijk kosteloos toe.

1.3

Als we de overeenkomst op afstand (= elektronisch) sluiten, kan TC
(afwijkend van lid 1.2), voordat u de overeenkomst sluit, de tekst van deze
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algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking
stellen. U kunt deze voorwaarden dan op een eenvoudige manier opslaan.
1.4

TC mag haar algemene voorwaarden altijd wijzigen. De wijziging van de
voorwaarden laat TC via haar website en eventueel per e-mail aan u
weten.

1.5

Alleen als u hiermee instemt, gelden de nieuwe algemene voorwaarden
ook op tussen ons bestaande overeenkomsten.

1.6

Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig
zijn of als u een bepaling of meerdere bepalingen vernietigt, dan blijven
alle overige bepalingen van deze voorwaarden wel gelden.

Artikel 2

Het aanbod van de diensten

2.1

Het kan zijn dat een aanbod maar een bepaalde tijd geldig is of alleen
onder bepaalde voorwaarden geldt. Als dat zo is, dan vermeldt TC dit
duidelijk bij het aanbod.

2.2

Bij het aanbod beschrijft TC volledig en nauwkeurig de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. Op basis hiervan kunt u een
goede beoordeling van het aanbod maken.

2.3

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden TC niet.

Artikel 3

De overeenkomst

3.1

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod van TC
accepteert en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2

Direct na het sluiten van de overeenkomst, ontvangt u van TC een
bevestiging. Doorgaans is dit per e-mail.

3.3

Zolang TC aan u uw bestelling niet heeft bevestigd, kunt u de
overeenkomst nog ontbinden (artikel 8).

3.4

TC zorgt voor een veilige webomgeving voor de overeenkomst die op
afstand (= elektronisch) tot stand komt. Als u elektronisch betaalt, neemt
TC hiervoor ook passende veiligheidsmaatregelen.

3.5

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.

Artikel 4

Herroepingsrecht (bedenktijd) en wanneer dat vervalt

4.1

U hebt een bedenktijd van 14 dagen.

4.2

Gedurende de bedenktijd kunt u zonder opgave van redenen ontbinden.

4.3

De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van onze
overeenkomst.

4.4

Voor de eenmalige dienst krijgt u direct (maar uiterlijk binnen 24 uur)
toegang tot digitale inhoud. Zodra u 25% van de digitale inhoud (= de
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online cursus) hebt bekeken binnen de bedenktijd van 14 dagen, vervalt
uw herroepingsrecht. Met dit vervallen van uw herroepingsrecht moet u
tijdens het online bestelproces, voordat u de bestelling voor de online
cursus plaatst en betaalt, uitdrukkelijk akkoord gaan. U ontvangt hiervan
een bevestiging per e-mail. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarde, dan
ontstaat tussen ons geen overeenkomst en is TC niet gehouden om de
eenmalige dienst aan u te leveren. U krijgt dan geen toegang tot de online
cursus.
Artikel 5

Uitoefenen van het herroepingsrecht

5.1

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dan meldt u dit binnen de
bedenktermijn door aan TC een e-mail te sturen.

5.2

De datum van uw e-mail geldt als de datum van de herroeping.

5.3

Op het moment dat u gebruikt maakt van uw herroepingsrecht, stopt u
met het gebruiken van de dienst(en).

5.4

Doet u niet wat in 5.3 staat, dan kan dat invloed hebben op uw
herroepingsrecht. Dat is bijvoorbeeld het geval als bij controle door TC
blijkt dat u na uw herroeping verder bent gegaan met de eenmalige dienst
(= de online cursus) en u daardoor toch 25% of meer van de digitale
inhoud hebt bekeken. In dat geval vervalt (alsnog) uw herroepingsrecht.

5.5

Na uw e-mail, waarin u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, stuurt TC
uw een ontvangstbevestiging per e-mail.

5.6

TC checkt of u:
a. bij een eenmalige dienst (= de online cursus) minder dan 25% van de
inhoud hebt bekeken en
b. of u op tijd - dus binnen de bedenktermijn - gebruik hebt gemaakt van
uw herroepingsrecht.

5.7

Als u correct en binnen de bedenktermijn van uw herroepingsrecht
gebruik hebt gemaakt, vergoedt TC al uw betalingen die betrekking
hebben op de overeenkomst.

5.8

TC gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u hebt
gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling kost
u niets.

5.9

Bij correcte en tijdige herroeping sluit TC onmiddellijk uw toegang tot de
dienst(en) af.

Artikel 6

Het uitvoeren van de overeenkomst

6.1

TC geeft u direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, toegang tot de dienst(en).

6.2

Termijnen in de (uitvoering van de) overeenkomst zijn fataal en niet
indicatief.
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6.3

TC spant zich in om de diensten naar beste kunnen uit te voeren. Alle
diensten voert TC uit op basis van een inspanningsverbintenis. TC geeft
geen enkele garantie op een bepaald resultaat.

6.4

De inhoud van de diensten voldoet zoveel mogelijk aan de overeenkomst.
Kleine afwijkingen zijn mogelijk. De inhoud van de eenmalige dienst (= de
online cursus) kan bijvoorbeeld door ontwikkelingen op de Amerikaanse
aandelenmarkt veranderen.

6.5

U zorgt zelf voor ondere andere: een werkende computer, een werkende
internetverbinding en een eigen trading account.

6.6

U bent minimaal 18 jaar oud. TC controleert dit niet. U bent zelf
verantwoordelijk.

Artikel 7

Duur en einde van de overeenkomst

7.1

De overeenkomst die betrekking heeft op de eenmalige dienst (= de
online cursus) duurt voor onbepaalde tijd. De term ‘onbepaalde tijd’ voor
deze eenmalige dienst slaat in dit kader op de ‘levenslange toegang’.
Onder levenslange toegang verstaat TC: ‘zolang TC de eenmalige dienst (=
de online cursus) aanbiedt’.

7.2

De overeenkomst die betrekking heeft op periodieke diensten duurt
totdat u opzegt. Het betreft hier een maandabonnement voor onbepaalde
tijd.

7.3

U kunt het maandabonnement onmiddellijk opzeggen, dus zonder enige
opzegtermijn.

7.4

Opzeggen van het maandabonnement doet u door een e-mail te sturen
aan TC.

7.5

Van de opzegging ontvangt u een (ontvangst)bevestiging van TC.

7.6

Het abonnement eindigt per de datum van uw opzegging.

7.7

De overeenkomst kan ook eindigen door ontbinding (artikel 8).

7.8

Eventueel teveel door u betaalde bedragen voor het abonnement, betaalt
TC aan u terug. U krijgt daarvan bericht.

Artikel 8

Ontbinden van de overeenkomst

8.1

Zowel TC als u mag de overeenkomst ontbinden als de andere partij in
verzuim is.

8.2

U mag de overeenkomst met TC ook ontbinden zolang TC de
overeenkomst aan u nog niet bevestigd heeft.

8.3

TC is in verzuim nadat u TC schriftelijk in gebreke hebt gesteld. In de
schriftelijke ingebrekestelling geeft u TC nog een redelijke termijn om haar
verplichtingen in de overeenkomst alsnog na te komen.
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8.4

U bent in verzuim als TC u schriftelijk in gebreke heeft gesteld. In de
schriftelijke ingebrekestelling geeft TC u nog een redelijke termijn om uw
verplichtingen in de overeenkomst alsnog na te komen.

8.5

De overeenkomst is ontbonden na verloop van de in de schriftelijke
ingebrekestelling gestelde redelijke termijn.

8.6

In sommige gevallen kan TC of u de overeenkomst zonder schriftelijke
ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. Er is
dan direct sprake van verzuim. Daarvan is sprake in onder andere de
volgende gevallen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling;
(voorlopige) surseance van betaling;
faillissement(saanvraag);
beslaglegging;
stillegging van de bedrijfsactiviteiten;
liquidatie van de onderneming;
wijziging van eigenaar(s);
samenvoeging van ondernemingen;
de automatische incasso door TC van het door u maandelijks
verschuldigde bedrag voor de periodieke diensten lukt niet;
10. de overmachtsituatie duurt langer dan veertien (14) dagen.
8.7

Onder andere de volgende verplichtingen blijven voortbestaan na de
ontbinding van de overeenkomst:
-

Artikel 9

rechten van intellectueel eigendom;
toepasselijk recht
en de bevoegde rechter.
Overmacht

9.1

TC hoeft haar verplichtingen in de overeenkomst niet na te komen als
sprake is van een overmachtsituatie.

9.2

Onder overmacht verstaat TC onder andere:
●
●

●
●
●
●
●
●

overheidsmaatregelen;
elektriciteitstoringen en andere storingen die betrekking hebben op
de infrastructuur waar TC voor het uitvoeren van haar
werkzaamheden gebruik van maakt;
storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten;
(tijdelijk) niet beschikbaar zijn van onder andere netwerken, software,
diensten en programma’s van derde partijen;
storingen en sluitingen van de (Amerikaanse) aandelenbeurs;
netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen;
oorlog;
staking;
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●
●
●
●
9.3

natuurgeweld;
brand;
terrorisme;
andere bijzondere omstandigheden.

Als de overmachtsituatie langer dan veertien (14) dagen duurt, mag zowel
TC als u de overeenkomst ontbinden (lees ook artikel 8 lid 6, nr. 10).

Artikel 10

Prijzen

10.1 Alle in aanbiedingen en overeenkomsten genoemde prijzen zijn all-in,
tenzij we hierover schriftelijk een andere afspraak hebben gemaakt.
10.2 Soms gelden bepaalde (actie)prijzen voor een bepaalde periode en/of
onder bepaalde voorwaarden. TC maakt de periode en/of de voorwaarden
waaronder een bepaalde (actie)prijs geldt, duidelijk kenbaar onder andere
op haar website. Buiten die periode en/of voorwaarden geldt de bepaalde
(actie)prijs niet en kunt u hierop dus geen aanspraak maken.
10.3 Alle in aanbiedingen en overeenkomsten genoemde prijzen zijn onder
voorbehoud van type- en rekenfouten.
10.4 TC mag altijd de prijzen van haar diensten wijzigen.
10.5 In geval van periodieke diensten brengt TC u van de prijswijziging
minimaal een (1) maand voor het doorvoeren van de prijswijziging(en)
schriftelijk op de hoogte. Schriftelijk zal doorgaans per e-mail zijn.
10.6 Verhoogt TC haar prijs binnen drie (3) maanden nadat we een
overeenkomst hebben gesloten, dan gaat de prijswijziging pas na afloop
van de eerste drie maanden van die overeenkomst voor u gelden.
10.7 Bent u in geval van afname van periodieke diensten van TC niet akkoord
met de prijswijziging, dan mag u de overeenkomst onmiddellijk opzeggen.
Artikel 11

Betalingsvoorwaarden

11.1 Tegelijk met of direct na het sluiten van de overeenkomst voor de
eenmalige dienst betaalt u elektronisch (via SEPA, creditcard of IDEAL) het
verschuldigde bedrag. De factuur ontvangt u direct na uw betaling per
e-mail.
11.2 De periodieke diensten betaalt u maandelijks vooruit via een automatisch
incasso die u aan TC hebt afgegeven. Direct nadat de betaling via
automatische incasso heeft plaatsgevonden, ontvangt u per e-mail de
maandfactuur.
11.3 Als de automatische incasso door TC niet lukt, bent u direct in verzuim
(lees ook artikel 8 lid 6, nr. 9). TC ontbindt direct de overeenkomst voor de
periodieke diensten en sluit u ook direct af van de periodieke diensten.
Om weer toegang te krijgen tot de priodieke diensten, moet u per e-mail
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contact opnemen met TC. U ontvangt dan een betaallink. Direct na de
ontvangst van het door u verschuligde bedrag, geeft TC u weer toegang
tot de periodieke diensten.
Artikel 12

Intellectueel eigendom (auteursrecht)

12.1 Alle door TC gemaakte werken worden beschermd door het auteursrecht.
Denk bij door TC gemaakte werken aan video’s voor de online cursus,
excel bestanden, documenten, websiteteksten, blogs, artikelen, foto’s en
andere publicaties.
12.2 Gebruikt u werken van TC zonder toestemming, dan maakt u inbreuk op
het auteursrecht van TC.
12.3 Ontdekt TC dat u inbreuk maakt op het auteursrecht van TC dan verzoekt
TC u schriftelijk te stoppen met het maken van de inbreuk. Schriftelijk is
meestal per e-mail.
12.4 Stopt u na het schriftelijke verzoek niet met het maken van inbreuk op het
auteursrecht, dan houdt TC u aansprakelijk voor alle hierdoor
daadwerkelijk geleden en nog te lijden schade. Als dat nodig is start TC
een gerechtelijke procedure.
Artikel 13

Aansprakelijkheid

13.1 Als u onjuiste of onvolledige gegevens aan TC hebt doorgeven, dan is TC
niet aansprakelijk als hierdoor schade bij u ontstaat. Denk hierbij aan
onjuiste persoonsgegevens, waaronder een onjuiste leeftijd.
13.2 TC is alleen aansprakelijk voor directe schade als TC die met opzet heeft
veroorzaakt of als TC bewust onvoorzichtig is geweest. U moet uw directe
schade dan wel bewijzen. Directe schade bestaat uit de redelijke kosten
die u hebt moeten maken om de oorzaak en de omvang van uw schade
vast te stellen, of de kosten die u hebt gemaakt om uw schade te
voorkomen of te beperken.
13.3 De aansprakelijkheid van TC voor directe schade is beperkt tot het door u
betaalde bedrag van de overeenkomst.
13.4 TC is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat
onder andere uit gevolgschade, gederfde winst, mislopen winst, gemiste
besparingen, schulden, verlies van geld en aandelen, verlies van
(bedrijfs)gegevens, schade door bedrijfsstagnatie. Gebruik van de
diensten van TC geven dus nooit garantie op bepaalde uitkomsten,
winsten, etc. U bent zelf verantwoordelijk voor het handelen op de
(Amerikaanse) aandelenbeurs.
13.5 TC is nooit aansprakelijk voor onjuistheden in teksten, documenten,
video’s, afbeeldingen, excel bestanden, presentaties, etc.
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13.6 Bij ontbinding van de overeenkomst is TC nooit verplicht om aan u enige
schadevergoeding te betalen of u schadeloos te stellen.
13.7 Als u zelf verzekerd bent tegen de directe schade die u hebt opgelopen,
dan is TC niet aansprakelijk en nooit gehouden enige schadevergoeding
aan u te betalen.
13.8

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat
u de directe schade binnen 14 dagen na het ontstaan hiervan schriftelijk
en voldoende gemotiveerd bij TC meldt.

13.9 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TC vervalt door het enkele
verloop van 6 maanden na het ontstaan van de oorzaak van de vordering
tot schadevergoeding.
Artikel 14

Klachten- en geschillenregeling

14.1 TC spant zich maximaal in om een eventueel geschil tussen ons onderling
op te lossen.
14.2 TC verwacht van u eenzelfde inspanning om een geschil eerst onderling
op te lossen.
14.3 Pas als het niet lukt om het geschil onderling op te lossen, legt TC of u het
geschil voor aan de bevoegde rechter.
Artikel 15

Toepasselijk recht

Op de aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is
Nederlands recht van toepassing.
Artikel 16

Bevoegde rechtbank

Geschillen tussen ons leggen we voor aan de rechter die volgens de wet
bevoegd is.

