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Introductie
Het doel van dit rapport is om inzicht te geven in de werkelijk behaalde handelsprestaties van één van

onze in-house ontwikkelde handelsalgoritmen voor een specifiek contracttype. Deze eerste pagina bevat
een woordenlijst met definities en een uitleg van de grafiek van de groeicurve die in dit prestatierapport
worden gebruikt. Heeft u naar aanleiding van dit rapport nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust

direct contact met ons op. 

Disclaimer: Aan de informatie in dit prestatierapport kunnen geen rechten worden ontleend.

Definites van Gebruikte Termen

Uitleg van de Groeicurve
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Handelsprestaties
De resultaten in dit rapport tonen de werkelijk behaalde prestaties van onze referentieaccount. Omdat dit werkelijk

gerealiseerde handelsresultaten zijn zoals gerapporteerd door het handelsplatform, bevatten ze automatisch de effecten
van signaal-tot-ordervertragingen, handelskosten en slippage. 

De resultaten die in dit rapport worden gepresenteerd, bieden geen garanties en zijn mogelijk niet indicatief voor
toekomstige prestaties van de betreffende strategie. De resultaten van individuele klantaccounts kunnen en zullen

verschillen van de gepresenteerde resultaten (en van elkaar) door (enigszins) wisselende signaal-tot-ordervertragingen,
beschikbare balans op de individuale accounts, slippage en de ordermatching-mechanismen die worden gebruikt door het

handelsplatform (bijvoorbeeld ByBit).

Samenvatting van de Prestaties

* Dit is een algemeen prestatierapport waarin de prestaties op een relatieve manier wordt bepaald. Het getoonde absolute beginsaldo is fictief en bedoeld om een
indicatie te geven van hoe het absolute saldo zou zijn gegroeid in de betreffende periode, gegeven het vermelde aanvangsvermogen.

Groeicurve

Herinnering
Er zijn geen winstgevende strategieën zonder risico. Er is altijd een kans dat u een deel van- of uw gehele investering kan

verliezen tijdens het handelen. Hoewel we ons uiterste best doen om risico en prestaties te balanceren, wordt het
verhandelen van crypto-activa door velen gezien als een hoog risico onderneming. Investeer alleen wat u zich kunt

veroorloven en bereid bent te verliezen.
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