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1 Object  
 
Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (afgekort "AVTG") is om de rechten en 
plichten van gebruikers in het kader van het gebruik van de DIENSTEN te definiëren. Ze treden 
in werking op de datum van hun plaatsing op de SITE.  
 
ALS U NIET ONVOORWAARDELIJK AKKOORD GAAT MET DE BESCHREVEN 
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VOORWAARDEN, MAG U DEZE SITE NIET OPENEN OF 
GEBRUIKEN.  
 

2 Definities  
 
In de Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben woorden of uitdrukkingen in hoofdletters of 
kleine letters de volgende betekenis, of hebben begrippen in het enkelvoud dezelfde 
betekenis als begrippen in meervoud en vice versa:  
 
AIRDROP: verwijst naar de operatie waarmee een bedrijf, een ontwikkelingsteam of een 
gemeenschap de gratis distributie van CRYPTOASSETS organiseert. 
 
TEGOED of SALDO : verwijst naar het totale bedrag dat beschikbaar is op de WALLET(S) van 
de KLANT. 
 
BIT4YOU : verwijst naar de naamloze vennootschap bit4You met maatschappelijke zetel te 
Louizalaan 489, 1050 Brussel, België, en geïdentificeerd met de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder het nummer 0691.780.343. BIT4YOU is bereikbaar op het e-mailadres 
contact@bit4you.io 
 
AVTG: is de afkorting van "Algemene Gebruiksvoorwaarden" en verwijst naar deze Algemene 
Gebruiksvoorwaarden. 
 
KLANT : verwijst naar elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar of rechtspersoon die de AGV 
heeft aanvaard en een ACCOUNT bij BIT4YOU heeft geopend. 
 
COMMISSIE : bedrag dat door BIT4YOU in rekening wordt gebracht in ruil voor het gebruik 
van de DIENST.  
 
GEBRUIKERSACCOUNT : betekent een ECHT ACCOUNT of een VIRTUEEL ACCOUNT. 
 
ECHTE GEBRUIKERSACCOUNT : verwijst naar registratie volgens de bepalingen van onze 
VOORWAARDEN en met inachtneming van de KYC-identificatieverplichtingen. Het REAL 
ACCOUNT geeft toegang tot de WALLET CURRENCY en CRYPTOASSETS waardoor de BIT4YOU 
Exchange SERVICES kunnen worden gebruikt.  
 
VIRTUEEL GEBRUIKERSACCOUNT : verwijst naar de registratie die toegang geeft tot het 
educatieve en virtuele deel van de BIT4YOU Exchange SERVICE. Er is geen aankoop- of KYC-
procedure vereist om toegang te krijgen tot deze gratis service.  

mailto:contact@bit4you.io
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CONSUMENT : verwijst naar elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet 
vallen binnen het toepassingsgebied van zijn economische, industriële, ambachtelijke 
activiteit of de uitoefening van een vrij beroep.  
 
CRYPTOASSET : ook gekwalificeerd "virtuele valuta", " cryptocurrency ", "cryptocurrency" of 
"cryptografische valuta", is een virtuele valuta die kan worden gebruikt op een 
gedecentraliseerd computernetwerk, peer-to-peer. Het is gebaseerd op de principes van 
cryptografie en integreert de gebruiker in de processen van uitgifte en afwikkeling van 
transacties.  
 
RUILEN: verwijst naar elke aankoop- of verkooptransacties die worden uitgevoerd door het 
gebruik van de DIENSTEN, hetzij tegen een prijs die door de KLANT is vastgesteld, hetzij tegen 
de marktprijs, afhankelijk van het aankoopboek of verkoopboek, de beschikbare 
hoeveelheden en de hoeveelheden die door de KLANT worden aangevraagd of aangeboden.  
 
FIAT PARTNER CURRENCY INSTITUTION : verwijst naar de partner FIAT-valuta-instelling die 
uitwisselingen met BIT4YOU CURRENCY WALLETS toestaat.  
 
KYC (" Ken uw klant "): is de naam die wordt gegeven aan het proces van het verifiëren van de 
identiteit van de klanten van een bedrijf. De term wordt ook gebruikt om te verwijzen naar de 
voorschriften die dit proces beheersen. 
 
FIAT-VALUTA of VALUTA: verwijst naar de valuta uitgegeven door een centrale bank van een 
staat. De rekeneenheden zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars (hierna "USD" genoemd) of in 
euro (hierna "EUR" genoemd).  
 
PURCHASE ORDER SALE ORDER of EXCHANGE ORDER : betekent een elektronische instructie 
voor DE AANKOOP of VERKOOP van CRYPTOASSETS.  
 
PRIJS : verwijst naar de prijs waartegen de uitwisselingen plaatsvinden. De PRIJS kan worden 
vastgesteld of beperkt in RUILORDERS.  
 
AANKOOPPRIJS : verwijst naar de prijs bepaald door de KLANT tegen wie de aankoop van 
CRYPTOASSET wordt gedaan.  
 
VERKOOPPRIJS : verwijst naar de prijs bepaald door de KLANT tegen wie de verkoop van 
CRYPTOASSET plaatsvindt.  
 
VERWIJZING: verwijzingssysteem waarmee een CLIËNT (verwijzer) een nieuwe CLIËNT 
(nieuwe gebruiker) brengt. Voor elke nieuwe GEBRUIKER die met succes naar BIT4YOU wordt 
verwezen, ontvangt de verwijzer in principe een beloning.  
 
DIENSTEN : verwijst naar alle procedures voor registratie, openen en sluiten van echte en 
virtuele accounts, het verstrekken van informatie, hulpmiddelen voor analyse en delen van 
informatie, aankoop en verkoop, uitwisseling, waarschuwings- en meldingssystemen, 
ondersteuning, ontwikkeling, beveiliging en onderhoud, zoals verder beschreven in artikel 4 
van deze Voorwaarden.  
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WEBSITE of APPLICATIE of APP : vertegenwoordigt alle elektronische, computer-, technische 
en menselijke middelen die door BIT4YOU worden ingezet om de DIENSTEN via het web of 
mobiele applicaties te leveren.  
 
SPREAD: vertegenwoordigt het prijsverschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van de 
CRYPTO ASSET.  
 
STOP LOSS (of beschermingsstop): risicobeheersingstool die bestaat uit een voorwaardelijke 
koop- of verkooporder die wordt verzonden en uitgevoerd tegen de marktprijswanneer de 
door de KLANT gespecificeerde triggerdrempel wordt bereikt of overschreden.  
 
STAKING : verrichting waarbij een KLANT aanvaardt dat de CRYPTOASSETS geheel of 
gedeeltelijk worden geïmmobiliseerd tegen een eventuele vergoeding. 
 
SPAREN : handeling waarbij een klant aanvaardt dat alle of een deel van de CRYPTOASSETS 
tegen een eventuele vergoeding aan BIT4YOU ter beschikking worden gesteld. 
 
TAKE PROFIT : order die het mogelijk maakt om als indicatie een winst te definiëren door een 
positie te liquideren wanneer een bepaalde prijs is bereikt.  
 
TRANSACTIE : verwijst naar elke valutaoverdracht of CRYPTOASSETs-transactie. Een transactie 
wordt uitgevoerd op verzoek van de KLANT in de vorm van een RUIL- OF 
BETALINGSOPDRACHT. Een TRANSACTIE kan ook bestaan uit een credit of debitering van de 
WALLET, een bijdrage of opname van geld.  
 
USDT /Tether : CRYPTOASSET met een constante pariteit gelijk aan 1 USD.  
 
WALLET : verwijst naar de CRYPTOASSET ASSET ACCOUNT(S) van de KLANT bij BIT4YOU.  
 
VIRTUELE PORTEMONNEE : betekent de VIRTUELE ACCOUNT(S) VAN VIRTUELE 
CRYPTOASSETS DIE WORDEN AANGEBODEN VOOR EDUCATIEVE DOELEINDEN EN EVALUATIE 
VAN DE DIENSTEN. Virtueel startkapitaal wordt ter beschikking gesteld van de gebruiker.  
 

3 De aanbieder van de DIENSTEN  
 
De DIENSTEN worden geleverd door BIT4YOU. 
 
De hoofdactiviteit van BIT4YOU is het aanbieden van de DIENSTEN.  
 

4 Les DIENSTEN  
 
BIT4YOU biedt de volgende DIENSTEN AAN:  
 
1. Overname van USDT/Theter en andere CRYPTOASSETS 
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De eerste dienst bestaat erin klanten in staat te stellen om, tegen betaling in VALUTA, van 
BIT4YOU, USDT/Tether en, indien van toepassing, andere cryptoassets te verwerven die 
eerder door BIT4YOU zijn verworven en waarvan BIT4YOU daarom de eigenaar is.  
 
Het is dan ook een verkoop door BIT4YOU van een woning (USDT/Tether en indien nodig 
andere CRYPTOASSETs) tegen betaling van een prijs in VALUTA door de KLANT. De betaling 
wordt geïnitieerd door de koper en wordt uitgevoerd door andere geautoriseerde instellingen 
dan BIT4YOU (kredietinstelling, creditcardmaatschappij, instelling voor elektronisch geld, 
enz.) zoals elke verkoop op een verkoperssite. 
      
 
2. Uitwisseling van CRYPTOASSETS van de ene CRYPTOASSET WALLET naar/van een andere 

CRYPTOASSET WALLET 
 

2.1. CRYPTOASSET-uitwisselingsservice 
 
Indien de KLANT reeds cryptoassets bezit (waaronder onder meer USDT/Tether verkregen 
volgens de hierboven beschreven procedure in punt 1) die hij wenst in te wisselen voor andere 
cryptocurrencies aangeboden door BIT4YOU, verbindt BIT4YOU de KLANT rechtstreeks met 
andere KLANTEN en/of platforms die de door de KLANT gevraagde CRYPTOASSETs aanbieden. 
Op verzoek van de KLANT draagt BIT4YOU de CRYPTOASSETS over van de CRYPTOASSET 
WALLET van de Klant naar de CRYPTOASSET WALLET van de TEGENPARTIJ in ruil voor de 
CRYPTOASSETS die door de TEGENPARTIJ aan de KLANT zijn overgedragen. Deze diensten zijn 
vergelijkbaar met een wederzijdse overdracht van CRYPTOASSETS tussen twee CRYPTOASSETS 
WALLETS (in tegenstelling tot een eenzijdige overdracht van CRYPTOASSETS van de ene 
CRYPTOASSETS WALLET naar een andere CRYPTOASSETS WALLET zoals hieronder 
beschreven). 
 
 

2.2. Beperkingen  
 

Om in aanmerking te worden genomen, moet een WISSELORDER minstens een ruilwaarde 
vertegenwoordigen die gelijk is aan 10 EUR (tien euro). 
 
De PRIJS wordt vastgesteld in USD of het equivalent daarvan in BTC of ETH, afhankelijk van de 
gekozen markt. 
 
Bovendien gaat de uitvoering van een RUILORDER ervan uit dat een tegenpartij op de markt 
de door de KLANT gewenste voorwaarden van de uitwisseling accepteert, in het bijzonder de 
ruilwaarde. 
 
Elke weergave van PRIJZEN in een andere FIAT-valuta is een spotomrekening van dit bedrag 
als een indicatie in de door de KLANT gekozen weergavevaluta en wordt uitgevoerd voor zijn 
comfort van gebruik van de DIENSTEN. 
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De PRIJS van aanbiedingen en verzoeken van de KLANT wordt overgelaten aan het eigen 
goeddunken van de KLANT. De getoonde PRIJZEN zijn inclusief alle belastingen. 
 
Om over te gaan tot een RUILORDER, moet de KLANT verbinding maken met de SITE met zijn 
GEBRUIKERSNAAM en wachtwoord volgens de procedures aanbevolen door BIT4YOU. 
 
Afhankelijk van zijn keuze kiest de KLANT ervoor om CRYPTOASSETs over te dragen of te 
ontvangen. 
 
In het geval van een inkooporder biedt de SITE indicatief de prijs die overeenkomt met het 
beste aanbod om tegelijkertijd te verkopen. 
 
In het geval van een verkooporder biedt de SITE indicatief de prijs die overeenkomt met de 
beste aankoopaanbieding van het moment. 
 
Het staat de KLANT vrij om deze indicatieve prijzen te wijzigen om de prijs in te voeren 
waartegen hij zijn RUILORDER wenst in te voeren. De KLANT kiest vervolgens de hoeveelheid 
CRYPTOASSETS van elk type dat hij wenst te kopen of verkopen. Dit nummer wordt aan zijn 
discretie overgelaten. De SITE berekent het totaal van de RUILORDER die de KLANT kan 
controleren alvorens deze te valideren.  
 
De ingediende RUILORDERS zijn bindend voor de KLANT. De KLANT dient deze pas in te dienen 
na een zorgvuldig onderzoek van de markt en de door hem ingevoerde gegevens. Zodra DE 
EXCHANGE ORDERS zijn gematcht, vindt er een onomkeerbare EXCHANGE plaats zonder 
verdere kennisgeving. BIT4YOU draagt cryptoASSETs over tussen de bijbehorende WALLETS. 
Wanneer de KLANT een ORDER voor de aankoop van CRYPTOASSETS indient bij BIT4YOU, 
erkent hij dat de ingediende order ook zijn toestemming voor BIT4YOU om zijn WALLET te 
debiteren materialiseert wanneer de order wordt uitgevoerd onder de voorwaarden die door 
de KLANT zijn vastgesteld. 
 
CRYPTOASSET PURCHASE EXCHANGE ORDERS worden gehonoreerd binnen de grenzen van de 
aandelen van CRYPTOASSETS die beschikbaar zijn op de markten.  
 
RUILORDERS voor DE VERKOOP van CRYPTOASSETS zullen worden gehonoreerd binnen de 
grenzen van de kopers die op de markt beschikbaar zijn. 
 
In het geval dat een PURCHASE EXCHANGE ORDER wordt geaccepteerd met gedeeltelijk of 
volledig uitgeputte voorraad, zal het ontevreden deel van de EXCHANGE worden geannuleerd 
en zal de KLANT indien mogelijk onmiddellijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de 
bestelling worden terugbetaald. 
 
Onder bepaalde marktomstandigheden zal het moeilijk of onmogelijk zijn om een positie te 
liquideren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de markt een dagelijkse limiet van 
prijsschommelingen bereikt ("limietbeweging"), als er onvoldoende liquiditeit in de markt is. 
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Het plaatsen van voorwaardelijke orders, zoals STOP LOSS-orders, zal de verliezen   van CLIEN 
T niet  noodzakelijkerwijs beperken tot de verwachte bedragen, aangezien 
marktomstandigheden het onmogelijk kunnen maken om dergelijke orders uit te voeren. 
 
Het plaatsen van voorwaardelijke orders, zoals TAKE PROFIT-orders, garandeertniet 
noodzakelijkerwijs  de winsten  van de KLANT tegen de verwachte bedragen, aangezien de 
marktomstandigheden het onmogelijk kunnen maken om deze orders uit te voeren. 
 
 
 
3. Overdracht van CRYPTOASSETS van een CRYPTOASSETED WALLET van een CLIENT naar 

een andere CRYPTOASSETS WALLET en ontvangst van CRYPTOASSETS in de CRYPTOASSETS 
WALLET van een CLIENT 

 
3.1. Eenzijdige overdracht van CRYPTOASSETS van de ene CRYPTOASSETS WALLET van een 

KLANT naar een andere CRYPTOASSETS WALLET  
 
De BIT4YOU CLIENT kan CRYPTOASSETs die in zijn CRYPTOASSET WALLET worden bewaard, 
overdragen naar een andere CRYPTOASSET WALLET. Deze overdracht kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden om een donatie (donatie) te doen. 
 
Er wordt ook verwezen naar het volgende punt met betrekking tot de beperkingen van deze 
dienst. 
 

3.2. Overdracht van CRYPTOASSETS in ruil voor goederen en diensten  
 

CRYPTOASSETS hebben een wereldwijde dimensie en lage overdrachtskosten, zodat de 
BIT4YOU-KLANT de CRYPTOASSETs in zijn CRYPTOASSETS WALLET als tegenpartij kan 
gebruiken, bijvoorbeeld met bedrijven die ermee instemmen goederen of diensten te leveren 
in ruil voor CRYPTOASSETS in plaats van een betaling in valuta. Net als in het geval van een 
eenzijdige overdracht, is dit om een cryptoasset-houder in staat te stellen CRYPTOASSETs over 
te dragen naar een andere CRYPTOASSET WALLET (in dit geval eigendom van een bedrijf). Er 
is dus geen wederzijdse uitwisseling van CRYPTOASSETS tussen twee CRYPTOASSET WALLETS. 
Om dit te doen, zal BIT4YOU cryptoasset-overdrachtsactiviteiten uitvoeren die dus worden 
overgedragen aan het bedrijf (natuurlijke of rechtspersoon) dat ermee instemt diensten te 
verlenen of goederen te leveren in ruil voor CRYPTOASSETs (in plaats van een betaling in EUR 
of USD). Zodra het erom gaat een KLANT toe te staan goederen (CRYPTOASSETS) over te 
dragen in ruil voor het verlenen van diensten of leveringen van goederen aangeboden door 
een bedrijf, zonder betaling van prijzen in valuta, is deze transactie vergelijkbaar met 
ruilhandel.  
 
Er wordt ook verwezen naar het volgende punt met betrekking tot de beperkingen van deze 
dienst. 
 
 

3.3. Cryptoassets ontvangen in de CRYPTOASSETS WALLET van een KLANT 
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De KLANT kan CRYPTOASSETS ontvangen in zijn CRYPTOASSETS WALLET waarvan het adres 
wordt gegenereerd en toegankelijk is via de WEBSITE of de APPLICATIE. 
 

3.4. Beperking van de overdracht van UNILATERALE CRYPTOASSETS of in ruil voor 
goederen en diensten en ontvangst van CRYPTOASSETS in de CRYPTOASSETS WALLET 
van een KLANT 

 
Overdrachten van deze CRYPTOASSETs naar een adres buiten BIT4YOU vinden niet in real time 
plaats, maar worden minstens één keer per werkdag uitgevoerd.  
 
In afwijking van het voorgaande, om voldoende liquiditeit te garanderen, zolang de 
frequentie, intervallen en volumes van overnames niet alleen een dergelijke liquiditeit 
garanderen, en om kostenbeheersing in het belang van de KLANT te waarborgen, kan BIT4YOU 
de door de KLANT verworven CRYPTOASSETS bewaren in een WALLET die op naam van 
BIT4YOU is geopend en door haar namens BIT4YOU wordt gehouden,  en onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de KLANT.  
 
De KLANT aanvaardt het feit dat BIT4YOU, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen 
goeddunken, dagelijkse of maandelijkse limieten kan stellen aan transacties die via de DIENST 
worden uitgevoerd. Deze limieten zijn nodig om de mogelijke gevolgen van 
computerproblemen, gecompromitteerde id's of fraude te beperken. Deze limieten kunnen 
worden gewijzigd in overeenstemming met de omstandigheden of wettelijke bepalingen en 
naar eigen goeddunken van BIT4YOU. 
 
Bepaalde CRYPTOASSETs die in het bezit zijn van een KLANT mogen niet worden overgedragen 
naar of van een adres buiten BIT4YOU via het BIT4YOU-platform. Deze lijst van overdraagbare 
CRYPTOASSETs kan regelmatig worden herzien en gewijzigd.  
 
 
4. Alleen de CRYPTOASSETS WALLET bekijken 

 
BIT4YOU biedt de KLANT een interface waarmee hij de status van zijn CRYPTOASSETS WALLET 
kan bekijken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een effectenrekening of een bankrekening, blijft 
de KLANT eigenaar van de CRYPTOASSETS en heeft hij geen vordering op BIT4YOU. In geval 
van verdwijning of ontoegankelijkheid van de door BIT4YOU opgezette SITE, blijft de KLANT 
de houder van de CRYPTOASSETs die in zijn CRYPTOASSET WALLET worden bewaard. Het is 
slechts een visualisatie-interface van CRYPTOASSETS. 
 
5. Koude opslag  

 
BIT4YOU biedt haar KLANTEN een offline opslagdienst, ook wel "cold storage" genoemd. Dit 
laatste bestaat uit het onderhouden van de CRYPTOASSETS van de KLANT op een offline 
gegevensopslagmedium, wat extra veiligheid garandeert, vooral handig wanneer de KLANT 
een grote hoeveelheid CRYPTOASSETs bezit. De eigenaardigheid van de offline opslagservice 
ligt niet alleen in het feit dat de gegevens op een offline medium worden opgeslagen, maar 
ook in het feit dat de overdracht van de gegevens in de tegenovergestelde richting op een 
online medium (voor een volgende overdracht naar een andere CRYPTOACTIVE WALLET) 
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alleen zal worden uitgevoerd met de dubbele handtekening,  enerzijds van de KLANT die 
houder is van de CRYPTOASSETS, maar ook van vertegenwoordigers van BIT4YOU die speciaal 
bevoegd zijn om deze dubbele handtekening uit te voeren. De veiligheid van de "cold storage" 
wordt dus in de praktijk gegarandeerd door de wijze van toegang tot het beheer van de 
CRYPTOASSET WALLET die, naast de goedkeuring van de KLANT, de goedkeuring van minstens 
de helft van de beheerders van BIT4YOU vereist. Deze vrijgave die een dubbele goedkeuring 
vereist (zoals een dubbele handtekening) vormt een verhoogde veiligheid, met name in geval 
van verlies of diefstal van de informatie die in het bezit is van de KLANT, aangezien de 
overdracht van CRYPTOASSETs die zijn opgeslagen in een offline opslagsysteem (koude opslag) 
de goedkeuring vereist van ten minste de helft van de beheerders van BIT4YOU. 
 
6. Verkoop van CRYPTOASSETS tegen betaling ("FIAT WITHDRAWALS")  
 
De KLANT kan zijn CRYPTOASSETs verkopen tegen betaling in VALUTA. In dit geval kan 
BIT4YOU de KLANT bijstaan om:  
 
● cryptoassets inwisselen voor USDT, en  
● koop de USDT van de KLANT tegen betaling in EUR. Betaling kan enkel gebeuren op 
bankrekeningen op naam van de KLANT.  
 
 
7. STAKING 

 
Via zijn STAKING-aanbod biedt bit4you zijn KLANTEN met een "echte" PORTEMONNEE aan om 
gedurende een bepaalde periode alle of een deel van de crypto-activa die ze aanhouden tegen 
een potentiële vergoeding te immobiliseren.  
 
De lijst van crypto-activa die in aanmerking komen voor STAKING evolueert. 
 
De algemene voorwaarden van STAKING zijn beschikbaar op:  
https://www.bit4you.io/fr/staking-conditions-generales 
 
 
8. AIRDROP 

 
BIT4YOU behoudt zich het recht voor om al dan niet deel te nemen aan de AIRDROPS. 
 
9. Informatieverstrekking  

 
BIT4YOU kan informatie op de SITE plaatsen met betrekking tot CRYPTOASSETS. Het gebruik 
van deze informatie is echter op eigen risico van de KLANT.  
 

5 Nationale regelgeving  
 
Afhankelijk van het land van verblijf of nationaliteit van de KLANT, afhankelijk van de 
verschillende voorschriften en in het bijzonder douane, financiën en belastingen die van 
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toepassing zijn in zijn land, kan hij mogelijk niet alle functies van de DIENSTEN gebruiken. Het 
is zijn verantwoordelijkheid om de regels en wetten te volgen van zijn land van verblijf en / of 
land van waaruit hij toegang heeft tot deze SITE en deze DIENSTEN. De KLANT verbindt zich er 
daarom toe om de regelgeving na te leven die van toepassing is op de operaties die hij 
aanvraagt of uitvoert en erkent dat hij voldoet aan de wettelijke en reglementaire 
verplichtingen die op hem rusten met betrekking tot zijn ACCOUNT en zijn bijbehorende 
WALLETS. BIT4YOU en haar partners kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor 
enige inbreuk die de KLANT in dit verband betreft.  
 

6 Rechten 
 
Zolang de KLANT deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en naleeft, verleent 
BIT4YOU hem het persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en 
beperkte recht om de SITE en de DIENSTEN te betreden en te gebruiken. 
 

7 Capaciteit en autorisaties  
 
De KLANT, een natuurlijke persoon van volle leeftijd of rechtspersoon, verklaart uitdrukkelijk 
de capaciteit te hebben en/of de vereiste machtigingen te hebben ontvangen om de 
DIENSTEN van BIT4YOU te gebruiken en garandeert deze laatste tegen elke aansprakelijkheid 
die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de DIENSTEN door een persoon die niet over 
de vereiste capaciteit en/of autorisaties beschikt.  
 

8 Wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden  
 
BIT4YOU kan, naar eigen goeddunken, deze AV op elk moment wijzigen of wijzigen. KLANTEN 
worden op de hoogte gebracht van deze wijzigingen via de SITE of per e-mail. Het is de 
verantwoordelijkheid van de KLANT om de herziene voorwaarden te lezen. De KLANT zal 
worden gevraagd om de herziene voorwaarden te accepteren voordat hij opnieuw toegang 
heeft tot de SITE en de DIENSTEN. De weigering om de nieuwe AGV te aanvaarden impliceert 
automatisch de beslissing van de KLANT om zijn VIRTUELE ACCOUNT te sluiten en het geld van 
zijn REAL ACCOUNT zo snel mogelijk op te nemen naar zijn bankrekening en/of, indien van 
toepassing, naar een van zijn CRYPTOASSET-adressen. De KLANT bevestigt de juistheid van de 
verstrekte informatie, verbindt zich ertoe alle informatie die hij tijdens de 
registratieprocedure heeft verstrekt bij te werken en verbindt zich ertoe de AGV te allen tijde 
na te leven.  
 
ALS U NIET ONVOORWAARDELIJK AKKOORD GAAT MET DE BESCHREVEN 
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VOORWAARDEN, MAG U DE BIT4YOU-SITE NIET OPENEN OF 
GEBRUIKEN. 
 

9 Contact van de exploitant van de SITE en diensten  
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De SITE en de DIENSTEN worden beheerd door BIT4YOU. 

10 Risico 's 
 
De activiteiten van HET KOPEN, VERKOPEN en WISSELEN VAN VALUTA'S en CRYPTOASSETS, 
evenals STAKING en SPAREN brengen zeer aanzienlijke risico's met zich mee. De KLANT dient 
dan ook zorgvuldig af te wegen of het nemen van dit risico voor hem geschikt is in het licht 
van zijn situatie en financiële middelen.  
 

10.1 Financieel risico 
Financieel risico is voornamelijk het risico van kapitaalverlies gerelateerd aan de hoge 
volatiliteit van CRYPTOASSETS. Prijzen kunnen in elke richting en op elk moment van de dag 
of nacht fluctueren. In het verleden behaalde resultaten vormen geen uitzondering op 
toekomstige prestaties , een adagium om te allen tijde in gedachten te houden. Het feit dat 
de prijs van een CRYPTOASSET al enkele maanden sterk is gestegen, betekent niet dat een 
dergelijke opwaartse trend noodzakelijkerwijs zal aanhouden. Deze prijsschommelingen 
kunnen de waarde van uw activa op elk moment aanzienlijk verhogen of verlagen. Ze zijn over 
het algemeen veel groter dan die op "klassieke" financiële markten te vinden zijn. Elke valuta 
- virtueel of niet - kan onderhevig zijn aan zeer grote waardeschommelingen en kan zelfs 
waardeloos worden. Er is een inherent risico dat verliezen optreden als gevolg van het kopen, 
verkopen of handelen in een markt. KLANTEN moeten begrijpen dat wanneer ze 
CRYPTOASSETS verwerven, de volledige waarde van deze activa in gevaar is en daarom kunnen 
ze alles verliezen.  
 
De KLANT machtigt BIT4YOU ook om AANKOOP-, VERKOOP- en WISSELOPERATIES van 
VALUTA'S en CRYPTOASSETs uit te voeren, evenals STAKING EN BESPARING OM de 
continuïteit van de DIENSTEN te waarborgen.  
 
Het kopen, verkopen en uitwisselen van valuta's en cryptoassets, evenals staking en sparen 
brengen ook speciale risico's met zich mee die meestal niet worden aangetroffen op de FIATS-
, aandelen- of obligatiemarkten. In tegenstelling tot de meeste valuta's, die worden 
ondersteund door overheden of andere juridische entiteiten, of door producten zoals goud of 
zilver, zijn CRYPTOASSETs een uniek type valuta, ondersteund door technologie en 
gebruikersvertrouwen. Er is geen centrale bank die meer valuta kan uitgeven of corrigerende 
maatregelen kan nemen om de waarde van CRYPTOASSETS te beschermen in het geval van 
een crisis. In plaats daarvan zijn CRYPTOASSETS een nog steeds autonoom en grotendeels 
ongereguleerd wereldwijd systeem van valutabedrijven en individuen.  
 
De KLANT vertrouwt op een digitaal, gedecentraliseerd en gedeeltelijk of volledig anoniem of 
pseudoniem systeem dat vertrouwt op het peer-to-peer netwerk en cryptografie om zijn 
integriteit te behouden. Handelen in CRYPTOASSETS is vaak gevoelig voor irrationele (of 
rationele) bubbels of een verlies van vertrouwen, waardoor de vraag kan instorten ten 
opzichte van het aanbod. Bijvoorbeeld door onverwachte veranderingen opgelegd door 
softwareontwikkelaars of anderen, door een overheidsverbod, door het creëren van 
concurrerende alternatieve valuta's of vanwege een deflatoire of inflatoire spiraal.  
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10.2 Operationeel risico  
 
Operationeel risico is gerelateerd aan hoe economische actoren omgaan met hun 
CRYPTOASSETs. Dit kan betrekking hebben op hun opslag, hun overdracht naar andere 
portefeuilles, hun conversie in FIAT-VALUTA'S,... Vertrouwen kan instorten als gevolg van 
technische problemen: als de bescherming van de gegevens in het systeem wordt aangetast, 
als geld of CRYPTOASSETs verloren of gestolen worden, of als hackers het systeem 
binnendringen ondanks alle beveiligingssystemen die zijn ingesteld. Als het netwerk van een 
van de CRYPTOASSETS zou verdwijnen, zou de waarde van deze worden teruggebracht tot 0 
(nul). De essentiële risico's houden verband met het gebruik van de gebruikersnaam en het 
wachtwoord. KLANTEN mogen in geen geval hun wachtwoorden meedelen aan een derde 
partij en zijn verplicht om hun vertrouwelijkheid in alle omstandigheden te bewaren.  Ze zijn 
ook verplicht om bij het gebruik van internet of mobiel internet alle nodige maatregelen te 
nemen om een hoog beveiligingsniveau op hun computerapparatuur te handhaven.  
 

10.3 Andere risico's  
 
Overheden hebben ook de mogelijkheid om elke transactie te beperken of te verbieden, wat 
ook zou leiden tot zeer aanzienlijke verliezen voor klanten. Er kunnen extra risico's zijn die we 
niet hebben voorzien of geïdentificeerd in de ALGEMENE VOORWAARDEN. U moet zorgvuldig 
beoordelen of uw financiële situatie en risicotolerantie geschikt zijn voor het kopen, verkopen 
of verhandelen van CRYPTOASSETs.  
 
Deze lijst met risico's is illustratief en niet uitputtend.  
 
ALS U NIET AKKOORD GAAT MET HET NEMEN VAN DE HIERBOVEN BESCHREVEN RISICO'S, 
MAG U DE BIT4YOU-SITE NIET OPENEN OF GEBRUIKEN.  
 

11 Toegang tot de SITE  
 
De KLANTEN zijn op eigen kosten verantwoordelijk voor de aangepaste 
telecommunicatiemiddelen en computerapparatuur die toegang geven tot de SITE en de 
DIENSTEN van BIT4YOU. KLANTEN zijn volledig verantwoordelijk voor de correcte werking van 
al hun telefoon, computer, elektronische apparatuur en hun verbinding met het internet.  
 

12 Hardware 
 
KLANTEN zullen ervoor hebben gezorgd dat hun apparatuur:  
 

● vrij van virussen en storingen,  
● met de nieuwste updates voor hun besturingssysteem,  
● uitgerust met ten minste één antivirusprogramma met de nieuwste update,  
● met voldoende beveiliging om het risico te voorkomen dat een geautoriseerde of 

onbevoegde derde partij toegang krijgt tot gegevens met betrekking tot de DIENSTEN 
die aan KLANTEN worden geleverd.  
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BIT4YOU kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een technische storing buiten 
haar controle en/of controle.  
 

13 Veiligheid 
 
KLANTEN zullen er alles aan doen om de veiligheid te waarborgen. Klanten zullen er in het 
bijzonder voor zorgen dat er geen risico bestaat dat vijandige programma's of virussen 
toegang krijgen tot de computersystemen van BIT4YOU en deze verstoren.  
 

14 Netwerken en systemen 
 
KLANTEN nemen de technische risico's op zich in geval van storingen of onderbrekingen van 
de dienstverlening, in het bijzonder die welke verband houden met een stroomstoring, een 
onderbreking van telefoon- of internetverbindingen     , een storing of de overbelasting van 
netwerken of systemen. BIT4YOU is niet verantwoordelijk voor de risico's met betrekking tot 
internettoegang en de risico's met betrekking tot de overdracht op afstand van gegevens door 
KLANTEN.  
 

15 Openen VAN VIRTUAL ACCOUNT, REEL ACCOUNT en 
CRYPTOASSETS WALLET 

 
1.  Alleen inwoners   van landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk van Groot-

Brittannië, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland,  Monaco, Andora  ,  San Marino 
en  Vaticaanstad (behorend tot de SEPA-zone) kunnen een ECHTE REKENING openen bij 
BIT4YOU.  

 

2. Voor het openen van zijn VIRTUELE of ECHTE ACCOUNT bij BIT4YOU is de KLANT verplicht 
om alle vereiste informatie over zijn identiteit te verstrekken.  

 
3. In het geval van het openen van een ECHT ACCOUNT, is deze informatie onderworpen aan 

de KYC-procedures van BIT4YOU met het oog op het valideren van het ACCOUNT.  
 
4. Er kan geen opname plaatsvinden als het ECHTE GEBRUIKERSACCOUNT niet of niet langer 

gevalideerd is.  
 

5. Het openen van een WALLET kan alleen worden aangevraagd door een capabele 
meerderjarige natuurlijke persoon of een rechtspersoon die geldig is vertegenwoordigd.  

 
6. Er mag slechts één WALLET worden geopend perCRYPTO ACTIF en per persoon als 

onderdeel van de DIENSTEN die door BIT4YOU worden geleverd.  
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7. SUB-ACCOUNT: het aanmaken van een sub-account is mogelijk. De primaire "master"-
rekening blijft verantwoordelijk voor alle transacties die door de subrekening worden 
uitgevoerd. Het sub-account kan, op dezelfde manier als het master-account, 
verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor eventuele COMMISSIE en 
kosten voor BIT4YOU.  

 
8. Voor de activering van de WALLET wordt het minimumbedrag dat door de KLANT moet 

worden betaald bepaald door BIT4YOU. 
 

16 Documenten die moeten worden verstrekt voor KYC-
identificatie  

 
Afhankelijk van de omstandigheden en de gebruikte identificatietechnologieën, is de KLANT 
verplicht om identificatietoepassingen te installeren en moet hij in overeenstemming met de 
instructies van BIT4YOU, hetzij per post, per e-mail, per e-mail, per download of per sms, de 
volgende elementen verzenden:  
 

● een dubbelzijdige kleurenkopie van hun identiteitskaart of een kopie van de 
fotopagina van hun paspoort. Geen enkel ander document, behalve de verblijfskaart, 
wordt geaccepteerd als identiteitsbewijs; 

● een kleurenkopie van een factuur voor water, gas, elektriciteit of vaste 
telecommunicatie die minder dan drie (3) maanden oud moet zijn;  

● een telefoonnummer moet worden aangevraagd, evenals een video. 
 
Indien de KLANT een rechtspersoon is (vennootschap, vereniging,...), dient hij de volgende 
bewijsstukken te overleggen:  
 

● De statuten van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad of gelijkwaardig in de andere landen van de Europese Unie en de SEPA-
zone. 

● Het btw- en ondernemingsnummer of nationale equivalent in de andere landen van 
de Europese Unie en de SEPA-zone. 

● Besluit van het bestuursorgaan van het bedrijf dat de lijst van natuurlijke personen / 

werknemers / managers overneemt die bevoegd zijn om het bedrijf te betrekken bij 

de aankoop van CRYPTOASSETS. 

● Een kopie van beide zijden van de identiteitskaarten van de natuurlijke personen die 
bevoegd zijn om het bedrijf te betrekken bij de aankoop van CRYPTOASSETS. 

● De fysieke adressen van de bestuurders en van elke natuurlijke persoon die direct of 
indirect meer dan 20% van de vennootschap bezit.  

 
BIT4YOU of haar KYC-partners behouden zich het recht voor om elk ander document of 
aanvullende informatie op te vragen om de controles uit te voeren die nodig zijn om te 
voldoen aan wettelijke verplichtingen, met name in de strijd tegen het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme, zelfs onder de minimumdrempels die door de wet zijn 
vastgesteld.  
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BIT4YOU bewaart op elektronische archiveringsmedia, gedurende 10 jaar na beëindiging van 
de relaties met KLANTEN, een kopie van de documenten die bewijskracht(en) worden gebruikt 
om hen te identificeren in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake de 
bescherming van persoonsgegevens.  
 

17 Verwijzingsprogramma 
 
1) Beschrijving van het REFERRAL-sponsorsysteem: het programma bestaat uit het in 

staat stellen van de KLANT om één of meerdere kennis(s) te sponsoren zodat hij(en) 
nieuwe klant(s) van BIT4YOU wordt(en). 

 
2) Een "nieuwe klant" wordt beschouwd als elke persoon die voor het eerst is 

geïdentificeerd  met BIT4YOU. Een persoon die in de afgelopen vier jaar al met 
BIT4YOU is geïdentificeerd, ongeacht het type relatie, kan niet als een "nieuwe klant" 
worden beschouwd. 

 
3) De "verwijzingslink" moet door het petekind worden aangegeven bij het openen van 

het BIT4YOU-account. In geval van niet-communicatie van de "verwijzingslink" op het 
moment van registratie, kan BIT4YOU de sponsoring niet als geldig beschouwen. In dit 
geval ontvangt noch de sponsor, noch het petekind een bonus. 

 
4) Een bonus van 50 USDT (dit bedrag kan variëren afhankelijk van de acties die door 

BIT4YOU worden besloten) zal door de sponsor worden verworven en hij zal vrij zijn 
om het naar wens te delen tussen hem en zijn petekind als en alleen aan de volgende 
3 voorwaarden is voldaan: 

 
a. een nieuwe klant wordt voorgesteld door de verwijzer via de "verwijzingslink" 

van zijn klant-sponsor ; 
b. een accountidentificatie van de verwijzing moet worden gemaakt en 

geaccepteerd volgens de beperkingen van de algemene voorwaarden van 
BIT4YOU SA (onder andere: minimaal 18 jaar, niet worden opgenomen op 
sanctielijsten, niet zijn uitgesloten van de BIT4YOU-site, deze lijst is voorbeeldig 
en niet uitputtend); 

c. De verwijzing heeft een aankoop gedaan ter waarde van ten minste 50 USDT. 
 
5) Zodra hij KLANT is geworden, kan het petekind op zijn beurt als sponsor deelnemen 

aan de actie "Sponsoring" en één of meerdere vrienden uitnodigen om KLANT(en) van 
BIT4YOU te worden, op voorwaarde dat alle voorwaarden van dit programma en de 
algemene voorwaarden van bit4you worden nageleefd. 

 
6) De verwijzingsbonus wordt binnen 2 werkdagen na de validatie van elk van de 

binnengebrachte nieuwe klanten bijgeschreven op de USDT WALLET met BIT4YOU. 
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7) Dit aanbod is niet geldig voor bedrijven, A(I)SBL, stichtingen, beleggingsclubs en 
feitelijke verenigingen. 

 
8) Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere promoties met betrekking tot 

het openen van een nieuw account 
 
9) Het versturen van een uitnodiging door de opdrachtgever-sponsor en het verzoek om 

een rekening te openen door de petekind, impliceren de kennismaking met en 
aanvaarding van deze Voorwaarden door de opdrachtgever-sponsor en het petekind. 
Deze AV zijn van toepassing in het geval dat de KLANT voor eigen rekening handelt, 
maar ook wanneer de KLANT handelt als agent of (wettelijke) vertegenwoordiger. 

 
10) BIT4YOU behoudt zich het recht voor om dit programma op elk moment te wijzigen  

en behoudt zich in het bijzonder het recht voor om dit programma geheel of 
gedeeltelijk  te annuleren om  juridische en/of technische redenen (servers, database) 
en/of vermoeden van fraude en/of misbruik of fraude en/of bewezen misbruik.  

 
11) BIT4YOU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beëindiging of wijziging van dit 

programma, behoudens schade die rechtstreeks voortvloeit uit fraude of grove 
nalatigheid van BIT4YOU. 

 
12) BIT4YOU kan ook een deelnemer uitsluiten en in dit geval weigeren de bonus uit te 

betalen of het betaalde bedrag terug te vorderen, in het bijzonder door de 
rekening(en) die de KLANT (sponsor of petekind) bij BIT4YOU aanhoudt, zonder 
voorafgaande kennisgeving te debiteren in geval van vermoeden van fraude en/of 
misbruik of fraude en/of bewezen misbruik,  of in het geval van een schending van dit 
programma, in overeenstemming met BIT4YOU's EM. In dit geval kan de KLANT geen 
enkel recht of verhaal doen gelden tegen BIT4YOU. 
 

13) BIT4YOU kan bijvoorbeeld niet verantwoordelijk worden gehouden en wijst alle 
verantwoordelijkheid af als, om een technische reden of buiten haar controle, de e-
mail de verwijzer (de initiële communicatie-e-mail) of het petekind (de uitnodiging) 
niet bereikt of als het petekind de "verwijzingslink" niet correct heeft gevalideerd, wat 
resulteert in de onmogelijkheid om de bonus toe te kennen aan de klant-sponsor. Deze 
beperking is niet van toepassing op schade die rechtstreeks voortvloeit uit ernstig of 
opzettelijk wangedrag van BIT4YOU of een van haar werknemers, vertegenwoordigers 
of medewerkers. 

 
14) Wanneer het gebruikersaccount van de KLANT wordt geblokkeerd door BIT4YOU, 

heeft deze laatste geen recht meer op verwijzing .  

 
15) Het bedrag van de VERWIJZING is flexibel en kan variëren afhankelijk van de gebruiker.  
 
 

18 Herroepingsrecht 
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1. Het in dit artikel beschreven herroepingsrecht is alleen van toepassing op KLANTEN die 
optreden als CONSUMENT.  

 
2. De KLANT beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de opening 

van zijn ECHTE GEBRUIKERSACCOUNT om het contract zonder boetes en zonder opgave 
van redenen te herroepen. Deze termijn loopt vanaf de dag waarop de overeenkomst tot 
stand komt, d.w.z. de dag waarop de KLANT deze AGV heeft aanvaard. 
 
Tijdens deze herroepingstermijn kan de uitvoering van het contract pas aanvangen na 
akkoord van de KLANT. De KLANT erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat elke BESTELLING 
VAN AANKOOP, VERKOOP, UITWISSELING, OVERDRACHT, STAKING en OPSLAG die tijdens 
de herroepingsperiode wordt gedaan, de overeenkomst van de KLANT vormt om de 
uitvoering van het contract tijdens de herroepingsperiode te beginnen. 

 
3. Indien de KLANT zijn herroepingsrecht uitoefent na het begin van de uitvoering van de 

overeenkomst met zijn overeenkomst, kan de KLANT enkel gehouden worden tot de 
betaling, zo spoedig mogelijk, van de daadwerkelijk door BIT4YOU geleverde DIENSTEN.  

 
4. Indien de KLANT zijn herroepingsrecht uitoefent na het begin van de uitvoering van het 

contract met zijn akkoord, impliceert dit automatisch de beslissing van de KLANT om zijn 
ACCOUNT te sluiten.  

 
5. Indien de KLANT zijn herroepingsrecht niet uitoefent gedurende de periode van veertien 

(14) kalenderdagen, wordt het contract gehandhaafd in overeenstemming met de 
bepalingen van deze Voorwaarden. 

 
6. Overeenkomstig artikel VI.53, 13°, van het Wetboek economisch recht (België), heeft de 

KLANT geen herroepingsrecht met betrekking tot AANKOOP-, VERKOOP-, RUIL-, 
OVERDRACHTS-, STAKINGs- en SPAAROPDRACHTEN. Artikel VI.53 van het Wetboek 
economisch recht bepaalt immers dat "de consument het herroepingsrecht voorzien in 
artikel VI.47 niet mag uitoefenen voor: de levering van digitale inhoud die niet op een 
materiële drager wordt geleverd indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande 
uitdrukkelijke toestemming van de consument, die ook heeft erkend dat hij daardoor zijn 
herroepingsrecht zal verliezen". De KLANT erkent dat hij geen gebruik kan maken van het 
herroepingsrecht in geval van een BESTELLING VAN AANKOOP, VERKOOP, UITWISSELING, 
OVERDRACHT, STAKING EN SABOTAGE van CRYPTOASSETS, zelfs niet binnen de periode 
van veertien kalenderdagen na het openen van een account bij BIT4YOU.  

 

19 Duur van het contract en beëindiging  
 
1. Het contract tussen de KLANT en BIT4YOU voor de levering van de DIENSTEN wordt 

gesloten voor onbepaalde tijd.  
 
2. Het contract kan worden beëindigd per e-mail (contact@bit4you.io) naar goeddunken van 

een van beide partijen met een opzegtermijn van zeven dagen. De KLANT, die zelf zijn 
GEBRUIKERSACCOUNT moet sluiten, zal de sluiting van zijn account aanvragen via de 

mailto:contact@bit4you.io
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procedures die op de SITE worden gepubliceerd in het gedeelte Instellingen. Partijen 
blijven gebonden aan de verplichtingen die vóór de effectieve beëindiging van de 
overeenkomst zullen zijn ontstaan.  

 
3. In geval van uitoefening van het recht op beëindiging in overeenstemming met het 

bovenstaande, wordt het ACCOUNT op zodanige wijze gesloten dat nieuw gebruik van de 
identificatiegegevens van de KLANT wordt voorkomen. Het wordt gedurende 12 maanden 
vanaf de datum van beëindiging gehandhaafd om eventuele claims met betrekking tot 
bestellingen die vóór de ingangsdatum van beëindiging zijn geplaatst, te beheren.  

 

20 Vertrouwelijkheid en veiligheid van het ACCOUNT  
 
De KLANT dient de informatie met betrekking tot zijn ACCOUNT (gebruikersnaam, 
wachtwoord en andere persoonlijke informatie) vertrouwelijk te houden. De KLANT is 
verplicht om onmiddellijk per e-mail op het adres support@bit4you.io  elke ongeoorloofde 
toegang tot zijn ACCOUNT of elk ander geval van inbreuk op de beveiliging op de hoogte te 
stellen. Het ACCOUNT van de KLANT is persoonlijk en uniek en zijn informatie en toegang 
kunnen in geen geval aan een derde partij worden meegedeeld. De KLANT verbindt zich ertoe 
alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van zijn 
gebruikersnaam en wachtwoord te bewaren die toegang geven tot zijn account.  
 
In dit verband verbindt de KLANT zich er onder meer toe om:  
 

1. nergens en in geen geval zijn wachtwoord en alle andere beveiligingsapparaten en 
andere codes die door BIT4YOU aan de KLANT worden verzonden, zelfs niet in 
gecodeerde vorm, te schrijven;  

2. om altijd zijn gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken, weg van nieuwsgierige 
blikken en oren;  

3. zich onthouden van het opstellen van hun gebruikersnaam en wachtwoord in het 
bijzijn van derden;  

4. raadpleeg regelmatig zijn klantenzone om elke verdachte operatie op te sporen.  

 
Het wordt ook sterk aanbevolen dat de KLANT een uniek wachtwoord gebruikt voor elke 
service. Kies een wachtwoord dat niet aan u gerelateerd is (wachtwoord bestaande uit een 
bedrijfsnaam, geboortedatum, enz.).  
 
VRAAG NOOIT EEN DERDE PARTIJ OM EEN WACHTWOORD VOOR U TE GENEREREN. WIJZIG 

STANDAARDWACHTWOORDEN ALTIJD ZO SNEL MOGELIJK WANNEER SYSTEMEN DEZE 

BEVATTEN. VERNIEUW UW WACHTWOORDEN MET EEN REDELIJKE FREQUENTIE. ELKE 30 

DAGEN IS EEN GOED COMPROMIS. SLA WACHTWOORDEN NIET OP IN EEN BESTAND OP EEN 

COMPUTER DIE BIJZONDER KWETSBAAR IS VOOR RISICO'S (BIJVOORBEELD ONLINE OP 

INTERNET), LAAT STAAN OP GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK PAPIER. STUUR GEEN EIGEN 

WACHTWOORDEN NAAR UW PERSOONLIJKE E-MAILADRES.  
 
CONFIGUREER SOFTWARE, INCLUSIEF UW WEBBROWSER, ZODAT DEZE DE GEKOZEN 

WACHTWOORDEN NIET "ONTHOUDT". ALS U EEN EENVOUDIGE REGEL WILT: KIES 

mailto:support@bit4you.io
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WACHTWOORDEN VAN TEN MINSTE 6 TEKENS VAN VERSCHILLENDE TYPEN (HOOFDLETTERS, 
KLEINE LETTERS, CIJFERS, SPECIALE TEKENS). BIT4YOU KAN, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, EEN 

VERVALDATUM OPLEGGEN VOOR WACHTWOORDEN VAN KLANTEN WAARNA HET GEEN 

TOEGANG MEER HEEFT TOT HET PLATFORM ZONDER EERST ZIJN WACHTWOORD TE 

WIJZIGEN.  
 
BIT4YOU ZAL EEN KLANT NOOIT VRAGEN OM ZIJN WACHTWOORD TE VERSTREKKEN, OP 
WELKE MANIER DAN OOK, NOCH PER TELEFOON, NOCH PER E-MAIL, NOCH PER SMS, NOCH 
PER AANGETEKENDE POST, NOCH OP ENIGE ANDERE WIJZE.  
 

21 Betalingsprovider 
 
De betalingsprovider die door BIT4YOU wordt behouden, is het bedrijf Worldline dat optreedt 
als een FIAT PARTNER MONEY INSTITUTION. Het biedt KLANTEN een betaalpagina met daarin 
de verschillende betaalmiddelen. De AGV van Worldline zijn te raadplegen op het volgende 
adres www.worldline.com. 
 
 

22 COMMISSIES en VERGOEDINGEN 
 
BIT4YOU int een COMMISSIE en, indien van toepassing, andere externe VERGOEDINGEN 
(uitbetalingen), zoals hieronder beschreven, voor de DIENSTEN die door BIT4YOU via de SITE 
worden geleverd.  
 

- Stortings- en opnamecommissies verschuldigd door gebruikers voor:  
o de aankoop van CRYPTOASSETS ligt tussen 0 en 3,5%; en 
o de verkoop van CRYPTOASSETs ligt tussen de 0 en 3,5%. 

 

- De COMMISSIE, die met name de door BIT4YOU gemaakte kosten  voor de 
UITWISSELING van CRYPTOASSETS omvat, komt in beginsel overeen met een 
percentage tussen 0% en 2% van de waarde van de cryptoasset die is verworven of 
vervreemd en wordt op het moment van de transactie bepaald op basis van de 
marktwaarde bij aankoop en de marktwaarde bij verkoop. Afhankelijk van met name 
de liquiditeit op de betrokken markt mag dit maximumpercentage hoger zijn dan 2%. 
De geldende tarieven zijn die welke op onze website worden gepubliceerd op: 
https://www.bit4you.io/fr/services.  

 
De COMMISSIE is opgenomen in het totale bedrag dat verschijnt op het moment van 
de voltooiing van de transactie, waaruit blijkt, vóór validatie door de KLANT, het bedrag 
in EUR of het equivalent in USDT, of het aantal CRYPTOASSETS, over te dragen door de 
KLANT en de tegenhanger in CRYPTOASSETs te ontvangen door de KLANT.  

 
- Wisselkosten tussen EUR en USDT en USDT EUR.  

 

http://www.worldline.com/
https://www.bit4you.io/fr/services
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- om transactiekosten te dekken die verband houden met het overboeken van de 
cryptocurrency van hun BIT4YOU-account. Naast deze COMMISSIE zijn er de externe 
VERGOEDINGEN (uitbetalingen) die verschuldigd zijn op transacties op de blockchain, 
ook gepubliceerd op onze website op: https://www.bit4you.io/fr/services. 
 

 
Om inactieve accounts te voorkomen, kan BIT4YOU variabele inactiviteitskosten in rekening 
brengen.  
 
BIT4YOU kan de tarieven van COMMISSIES en VERGOEDINGEN voor de DIENSTEN wijzigen op 
de manier zoals beschreven in artikel 8 van deze Voorwaarden. 
 
 

23 Meldingen 
  

23.1 Kennisgevingen van geschillen, klachten of verzoeken van KLANTEN  

 
Elk geschil, klacht of verzoek met betrekking tot:  
 

a) informatie verstrekt door BIT4YOU; 
b) een fout in de uitvoering van een EXCHANGE of in de niet-uitvoering ervan; 
c) of om enige andere reden;  

 
moet door de KLANT aan BIT4YOU worden meegedeeld binnen vijftien (15) kalenderdagen 
vanaf de dag waarop de KLANT ervan kennis heeft gekregen of ervan wordt geacht ervan op 
de hoogte te zijn geweest (met name gezien zijn gewoonten om zijn GEBRUIKERSACCOUNT te 
raadplegen en de datum en tijd van zijn laatste toegang tot zijn GEBRUIKERSACCOUNT) of 
binnen een andere langere periode voorzien door speciale bepalingen of door de wet.  
 
Deze melding kan worden gedaan door: 
 

a) het verzenden van een e-mail naar het volgende e-mailadres:  support@bit4you.io ; 

 
b) mail naar het volgende adres: S.A. BIT4YOU 489, Louizalaan, 1050 Brussel, België. 

 
Foutieve boekhouding namens een KLANT, al dan niet min of meer, die BIT4YOU heeft 
opgemerkt en/of aanvaard naar aanleiding van een geschil door de KLANT, zal ambtshalve 
worden rechtgezet zonder voorafgaande kennisgeving. De maximale verwerkingstijd voor 
klachten die betrekking kunnen hebben op andere aspecten van de dienstverlening is één (1) 
maand vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien echter door de complexiteit van 
het onderwerp van de klacht de verwerkingstijd langer is dan de initiële maand, zal deze 
verlenging van de termijn gemotiveerd en toegelicht worden aan de KLANT.  
 
KLANTEN die optreden als CONSUMENTEN kunnen ook een klacht indienen via het Europese 
platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) indien het geschil, de klacht of het eerste 
verzoek aan BIT4YOU niet naar tevredenheid wordt verholpen volgens de KLANT.  

https://www.bit4you.io/fr/services
mailto:support@bit4you.io
mailto:support@bit4you.io
mailto:support@bit4you.io
mailto:support@bit4you.io
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23.2 Melding van fraude  

 
Elke melding met betrekking tot fraude, verdenking of poging tot fraude moet worden gemeld 
zodra de KLANT hiervan kennis krijgt. Deze melding moet worden gedaan door een e-mail te 
sturen naar het volgende e-mailadres: fraud@bit4you.io 
 
Het uitblijven van een reactie van de KLANT op bepaalde verificatieverzoeken van BIT4YOU 
vormt op geen enkele wijze een melding van een vermoeden van fraude.  
 
De melding van fraude door de KLANT wordt geacht te zijn gedaan na bevestiging door 
BIT4YOU van de blokkering van het account van de KLANT, en uiterlijk binnen 24 werkuren na 
ontvangst van de e-mail naar voormeld adres (fraud@bit4you.io). 
  
 

24 Weigering om bestellingen uit te voeren, fraude, fouten, 
opschorting, beëindiging en sluiting van het 
GEBRUIKERSACCOUNT en verantwoordelijkheid voor 
operaties 

 
De weigering om een EXCHANGE order door BIT4YOU uit te voeren wordt, tenzij anders 
bepaald door de wet, aan de KLANT meegedeeld binnen één (1) werkdag volgend op de 
beslissing om de uitvoering te weigeren via een bericht op de klantenzone of per e-mail. Tenzij 
de wet anders bepaalt, bevat deze kennisgeving de redenen voor de weigering en, indien de 
weigering wordt gerechtvaardigd door een materiële fout, de procedure die moet worden 
gevolgd om die fout te corrigeren.  
 
Tenzij anders bepaald door de wet, kan BIT4YOU beslissen om een ACCOUNT te beëindigen, 
zonder opgave van redenen, kennisgeving, formaliteiten of compensatie ten voordele van de 
KLANT en zal bit4you niet verplicht zijn om een kennisgeving van weigering naar de KLANT te 
sturen, maar kan, volgens zijn beoordeling, de WALLET(s) van de KLANT onmiddellijk sluiten 
of opschorten en systematisch alle EXCHANGE-bestellingen weigeren in de volgende gevallen:  
 

a) het totaal van de AANKOOPORDER van CRYPTOASSETS is groter dan het bedrag dat 
beschikbaar is op de WALLET van de KLANT. Er kan geen OVERTEKENDE RUILORDER 
worden geplaatst;  

b) de KLANT een van zijn verplichtingen jegens BIT4YOU die voortvloeien uit deze 
Voorwaarden heeft geschonden;  

c) de KLANT de instructies van BIT4YOU niet heeft opgevolgd;  
d) om enige andere legitieme reden;  
e) het ACCOUNT van de KLANT niet voldoet aan de AGV en wacht op ontvangst van 

conforme ondersteunende documenten;  
f) de gebruiksplafonds van het platform zijn bereikt of het maximum aantal 

betalingsopdrachten dat kan worden gedaan, buiten de controle van BIT4YOU is 
bereikt;  

mailto:fraud@bit4you.io
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g) de PURCHASE, SALE, EXCHANGE, TRANSFER en STAKING ORDER bevat enige feitelijke 
fout;  

h) de betalingsopdracht niet afkomstig is van de KLANT;  
i) een vermoeden van fraude wordt vastgesteld;  
j) de KLANT probeert een nieuw account aan te maken met dezelfde contactgegevens e-

mailadres en/of telefoonnummer en/of bankgegevens en/of betaalmiddelen;  
k) de KLANT probeert de beveiligingskenmerken van de SITE te overwinnen of te 

omzeilen;  
l) de KLANT de DIENST gebruikt om illegale activiteiten uit te voeren, zoals bijvoorbeeld 

het witwassen van geld, terrorismefinanciering, illegaal gokken of andere criminele 
activiteiten;  

m) in geval van niet-betaling of frauduleuze betaling voor transacties;  
n) in het geval van onvoorziene operationele moeilijkheden ofmoeilijkheden buiten de 

controle van BIT4YOU;  
o) op verzoek van de bevoegde autoriteiten;  
p) een wettelijke bepaling verplicht BIT4YOU om de DIENSTEN niet uit te voeren en/of te 

blokkeren. 

 
De weigering om een DIENST uit te voeren door BIT4YOU kan in het bijzonder aan de KLANT 
worden gemeld aan het einde van de implementatie van geautomatiseerde verwerkingen en 
specifieke onderzoeken uitgevoerd door het bevoegde en bevoegde personeel van BIT4YOU.  
 
Het is belangrijk op te merken dat een order van aankoop, verkoop, uitwisseling, overdracht 
en staking geweigerd wordt geacht niet te zijn ontvangen. De opschorting of sluiting van een 
REKENING heeft geen invloed op de betaling van commissies die verschuldigd zijn bij eerdere 
transacties.  
 
In het geval dat de KLANT vermoedt het slachtoffer te zijn van fraude door een derde, is het 
de verantwoordelijkheid van de KLANT om bewijs te leveren van zijn goede trouw en de 
afwezigheid van fraude van zijn kant. De WALLET van de klant kan tijdens de gehele procedure 
worden gedeactiveerd. Het reactiveren van een WALLET is ter beoordeling van BIT4YOU.  
 
Tot de melding van fraude aan BIT4YOU in de door BIT4YOU voorgeschreven vormen, blijft de 
KLANT verantwoordelijk voor de uitgevoerde handelingen, met inbegrip van de verrichtingen 
van AANKOOP, VERKOOP, OMRUILING, OVERDRACHT en STAKING  
 
De KLANT blijft in elk geval verantwoordelijk voor alle geleden verliezen vóór de melding van 
fraude aan BIT4YOU:  
 

a) in geval van fraude of poging tot fraude aan de zijde van de KLANT;  
b) in geval van grove nalatigheid;  
c) in het geval dat hij niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de SERVICE te gebruiken 

in overeenstemming met de AGV en de aanbevelingen in deze AGV;  
d) in geval van late kennisgeving van ongeoorloofd gebruik, of het verlies of de diefstal 

van een of meer elementen van de identificatiecode. 
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Bovendien is de KLANT verantwoordelijk voor de handelingen die hij uitvoert, met inbegrip 
van eventuele fouten en andere nalatigheid die hij bij deze gelegenheid zou kunnen begaan. 
 
BIT4YOU behoudt zich het recht voor om juridische vergoeding te eisen voor de schade die zij 
heeft geleden als gevolg van fraude en/of schending van deze Voorwaarden. 
 
In geval van sluiting van de rekening, zal het KREDIET dat beschikbaar is op de WALLETS onder 
voorbehoud van de sluiting recht geven op een herroepingsrecht ten behoeve van de KLANT, 
afhankelijk van de lopende operaties en eventuele onbetaalde bankafwijzingen of opposities 
die zullen komen.  
 
De KLANT wiens WALLET(s) door BIT4YOU zijn gesloten, is niet bevoegd, behalve met de 
uitdrukkelijke toestemming van BIT4YOU, om een andere GEBRUIKERSACCOUNT te openen. 
Elke WALLET die in strijd met deze bepaling wordt geopend, kan onmiddellijk door BIT4YOU 
worden gesloten, zonder voorafgaande kennisgeving.  
 
In geval van beëindiging door BIT4YOU, bijvoorbeeld voor rekeningen die zijn geverifieerd 
maar waarvoor twijfel bestaat of ontstaat over de authenticiteit van de verstrekte identiteit 
of documenten, moet de KLANT de gegevens van een geldige bankrekening verzenden om de 
overdracht van FIAT-valuta's naar zijn rekening mogelijk te maken. Deze bankrekening dient 
aan te houden bij de KLANT. De betaling van prijzen in ruil voor CRYPTOASSETS kan alleen 
worden gedaan op een geldige bankrekening na conversie naar VALUTA. In sommige 
omstandigheden kan echter een aantal tussenpersonen betrokken zijn bij een internationale 
betaling die kosten met zich meebrengt. Bit4you zal alle redelijke inspanningen leveren om 
ervoor te zorgen dat deze vergoedingen aan de KLANT worden meegedeeld voordat de 
betaling ervan wordt verzonden; de KLANT erkent echter dat deze erelonen niet altijd vooraf 
berekend kunnen worden en dat hij ermee instemt verantwoordelijk te zijn voor deze 
erelonen. Bij het sluiten van een rekening wordt een bedrag met een waarde van minder dan 
vijf euro (5 EUR) niet teruggestort. BIT4YOU behoudt zich het recht voor om CRYPTOASSETS 
niet om te zetten in VALUTA om ze terug te sturen naar een portemonnee die toebehoort aan 
de KLANT.  
 
FRAUDE OF NIET-NALEVING VAN DEZE VOORWAARDEN DOOR DE KLANT KAN AANLEIDING 
GEVEN TOT GERECHTELIJKE PROCEDURES AAN DE ZIJDE VAN BIT4YOU.  
 

25 Overdrachten van VALUTA'S en CRYPTOASSETS, grenzen van 
aansprakelijkheid van BIT4YOU 

 
1. Voor al haar DIENSTEN is BIT4YOU onderworpen aan een middelenverbintenis en niet van 

resultaat.  
2. De aansprakelijkheid van BIT4YOU jegens KLANTEN die optreden als CONSUMENT is als 

volgt beperkt;  
a) voor de niet-uitvoering van een verplichting bestaande uit een van de belangrijkste 

diensten van het contract, is de aansprakelijkheid van BIT4YOU beperkt tot het SALDO 
dat beschikbaar is op de WALLETS van de KLANT op het moment van niet-uitvoering, 
met een maximum van 25.000 EUR;  
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b) voor de niet-nakoming van een verbintenis bestaande uit een van de niet-
hoofddiensten van het contract, wordt de aansprakelijkheid van BIT4YOU alleen 
ingeroepen in geval van grove nalatigheid van BIT4YOU of die van haar bedienden of 
agenten, en is in elk geval beperkt tot het SALDO dat beschikbaar is op de WALLETS van 
de KLANT op het moment van niet-uitvoering, met een maximum van 25.000 EUR.  

3. De aansprakelijkheid van BIT4YOU jegens KLANTEN die niet als CONSUMENT optreden, 
wordt slechts ingeschakeld in geval van grove nalatigheid van BIT4YOU, en is in ieder geval 
beperkt tot het SALDO dat op het moment van de fout beschikbaar is op de WALLETS van 
de KLANT, met een maximum van 25.000 EUR.  

4. De hiervoor genoemde aansprakelijkheidslimieten van BIT4YOU gelden niet in geval van 
fraude of bedrog aan de zijde van BIT4YOU.  

5. BIT4YOU implementeert alle redelijke technische middelen om de juiste uitvoering van 
CRYPTOASSET-overdrachten te garanderen. De KLANT erkent echter dat BIT4YOU niet 
verantwoordelijk is voor problemen met betrekking tot het internetnetwerk of het 
netwerk van uitwisselingsplatforms. In het bijzonder kan BIT4YOU niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor het verschijnen van een vork op de blockchain van de 
CRYPTOMMONAIE in kwestie en die bepaalde transacties uit het verleden ongeldig zou 
maken.  

 

26 Overmacht 
 
1. Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of dwingend recht en openbare orde en, 

onverminderd andere oorzaken van uitsluiting of beperkingen van aansprakelijkheid 
waarin hierin is voorzien, kan BIT4YOU op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld 
voor enige schade veroorzaakt door een geval van overmacht.  

2. Worden beschouwd als een geval van  overmacht: alle gebeurtenissen buiten de controle 
van BIT4YOU, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: een stroomstoring, 
computerstoring, telecommunicatieblokkade, brand of overstroming, natuurramp, 
epidemie, pandemie, staking van haar personeel of een van haar onderaannemers of 
leveranciers,  oorlog, terroristische aanslag, ongeregeldheden, rellen of bezetting van het 
grondgebied door buitenlandse troepen, nalatigheid van een derde partij zoals personen 
die verantwoordelijk zijn voor de levering van elektriciteit of telecommunicatiediensten, 
overheids-, regelgevende of wettelijke beperkingen, wettelijke of reglementaire 
wijzigingen in vormen van marketing, en elk ander geval buiten de controle van een van 
de partijen die de normale uitvoering van deze algemene voorwaarden verhinderen  van 
gebruik door deze partij. BIT4YOU en de KLANT dienen met alle middelen waarover de 
wederpartij beschikt, op de hoogte te stellen van elk geval van overmacht waaraan zij 
onderworpen is.  

3. BIT4YOU kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen van technische 
apparaten onafhankelijk van haar controle en aanvaardt geen verantwoordelijkheid, 
direct of indirect, voor de diensten en producten waarnaar zij verwijzen.  

 

27 Verzameling en verwerking van persoonsgegevens  
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BIT4YOU verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid 
(https://www.bit4you.io/privacy-policy) en haar "cookies" beleid 
(https://www.bit4you.io/cookie-policy) 
 

28 Intellectuele eigendom  
 
Er worden geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het gebruik van de 
SERVICE en de WALLET overgedragen. Tenzij anders vermeld, zijn alle elementen van deze 
SITE eigendom van BIT4YOU en worden ze beschermd door auteursrechten, handelsmerken 
en andere toepasselijke rechten. De handelsmerken, dienstmerken en logo's van BIT4YOU en 
andere sites die op deze SITE worden gebruikt ("Merken") zijn eigendom van BIT4YOU en hun 
respectieve eigenaars. De software, teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, gegevens, video's en 
audio die op deze SITE worden gebruikt, behoren toe aan BIT4YOU. Elk ongeoorloofd gebruik 
is waarschijnlijk in strijd met het auteursrecht en andere toepasselijke wetten en kan leiden 
tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties. Het merk "BIT4YOU" is eigendom van het 
bedrijf BIT4YOU. De KLANT verbindt zich ertoe de vermelding van het merk "BIT4YOU" niet te 
verwijderen op enig element dat hem door BIT4YOU ter beschikking wordt gesteld of ter 
beschikking wordt gesteld, zoals software, document of reclamebanner.  
 

29 Bewijs 
 
Communicatie via e-mail of andere elektronische en telecommunicatiemiddelen zijn 
communicatiemiddelen die geldig als bewijs worden aanvaard door de KLANT en door 
BIT4YOU. Alle informatie die is vastgelegd in de computerdatabases van BIT4YOU met 
betrekking tot de KLANT heeft, tot het tegendeel is bewezen, dezelfde bewijskracht als een 
schriftelijk document ondertekend op papier, zowel met betrekking tot de inhoud ervan als 
met betrekking tot de datum en het tijdstip waarop ze zijn gemaakt en / of ontvangen.  
 

30 Divers  
 
1. Als een of meer bepalingen van het contract door een rechtbank of andere bevoegde 

autoriteit of jurisdictie geacht worden de wettelijke grenzen te overschrijden, worden 
deze bepalingen automatisch verlaagd tot de wettelijke limieten in overeenstemming met 
de geldende wetgeving. Het resterende deel van deze bepalingen en alle andere 
bepalingen van deze AV blijven van toepassing. 

2. De niet-uitoefening van haar rechten door een van de partijen zal op geen enkele wijze 
worden beschouwd als een afstand van deze rechten.  

3. In het geval dat bijkomende administratieve formaliteiten nodig zijn voor de uitvoering 
van deze Voorwaarden, zullen BIT4YOU en de KLANT elkaar bijstaan bij de regularisatie 
van deze formaliteiten.  

4. In geval van noodzakelijke formaliteiten veroorzaakt door de KLANT die een transactie 
uitvoert van of naar het darkweb of een site die illegale diensten aanbiedt,  kan een 
schadevergoeding van minstens 363 EUR (BTW), onverminderd hogere bedragen met 
betrekking tot schade, door BIT4YOU als beheervergoeding worden gefactureerd zonder 

https://www.bit4you.io/privacy-policy
https://www.bit4you.io/cookie-policy
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dat de klant zich daartegen kan verzetten,  onverminderd enig ander bedrag ter 
vergoeding van de door BIT4YOU geleden schade.  

5. De KLANT aanvaardt dat BIT4YOU op elk moment de DIENSTEN en tarieven kan wijzigen.  
6. Voor de volledige duur van het ACCOUNT en tot een periode van zes (6) maanden na het 

einde van het ACCOUNT, zal de KLANT niet, direct of indirect, zijn toevlucht nemen tot het 
werven, werven of inschakelen, als onafhankelijke contractant of anderszins, van 
personeelsleden (in loondienst of als zelfstandige, medewerker, consultant of andere) van 
BIT4YOU zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BIT4YOU.  

7. Indien de KLANT deze verplichting niet nakomt, zal hij BIT4YOU een schadevergoeding 
betalen gelijk aan twaalf (12) maal het bruto maandsalaris dat deze persoon bij BIT4YOU 
ontving gedurende de laatste volledige maand waarin hij daar werkte, onverminderd het 
recht van BIT4YOU om aanvullende schadevergoeding te vorderen. De bepalingen met 
betrekking tot niet-werving zijn niet van toepassing in het geval dat de BIT4YOU-
medewerker spontaan heeft gesolliciteerd naar een baan bij de KLANT, op voorwaarde dat 
deze spontane sollicitatie kan worden bewezen.  

 

31 Dood 
 
In geval van overlijden van de KLANT met een ECHTE REKENING, moet BIT4YOU zo snel 
mogelijk op de hoogte worden gebracht door de begunstigden of hun vertegenwoordiger op 
het adres support@bit4you.io. 
 
Na ontvangst van dit schrijven zal BIT4YOU ervoor zorgen dat er geen transactie wordt 
uitgevoerd op activa en zal overgaan tot de sluiting van de PORTEMONNEE(s), wat zal 
resulteren in de sluiting van het ACCOUNT door BIT4YOU.  
 
Als de ACTIVA die BIT4YOU op naam van de overledene houdt, groter zijn dan de kosten van 
het dragen van de opnamekosten, kunnen ze alleen ten gunste van de begunstigden worden 
ingetrokken in geval van overlegging door deze begunstigden of hun vertegenwoordiger van 
de bewijsdocumenten, volgens de toepasselijke wetgeving, die de devolutie van de 
nalatenschap vaststelt.  
 

32 Toepasselijk recht en jurisdictieclausule  
 
De AGV worden beheerst door het Belgisch recht. Met betrekking tot KLANTEN die optreden 
als CONSUMENTEN, zal elk geschil met betrekking tot de uitvoering, interpretatie of geldigheid 
van de AGV worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de 
KLANT. Ten aanzien van de andere KLANTEN zal elk geschil met betrekking tot de uitvoering, 
interpretatie of geldigheid van de AGV worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van 
Brussel (België). 
In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van de Algemene 
Gebruiksvoorwaarden van bit4you S.A., prevaleert de Franse versie, de oorspronkelijke versie 
van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 
De nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van de Algemene 
Voorwaarden wegens strijdigheid met de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen, 
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doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene 
Voorwaarden, die hun volledige rechtskracht behouden. De bepaling die geheel of gedeeltelijk 
ongeldig, nietig of onafdwingbaar is, wordt geacht niet te zijn geschreven en wordt vervangen 
of geacht te zijn vervangen door een soortgelijke bepaling die in overeenstemming is met de 
wet en die zoveel mogelijk hetzelfde doel nastreeft als de onafdwingbare bepaling. 
Bit4you S.A. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen 
 
 


