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Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.            Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 
herroepingsrecht; 

2.           Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of 

bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
3.           Dag: kalenderdag; 
4.           Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van 

producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is 
gespreid; 

5.           Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat 
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die 

toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie 
mogelijk maakt. 

6.           Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af 

te zien van de overeenkomst op afstand; 
7.           Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter 

beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn 
herroepingsrecht. 

8.           Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op 
afstand aan consumenten aanbiedt; 

9.           Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door 
de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of 
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt 
van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

10.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het 

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in 
dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

11.     Algemene Voorwaarden: de onderhevige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

  

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Naam ondernemer: Happy Investors Community (Jorik Vermeulen) 

Vestigingsadres: 
Olmendreef 4 

4651RP Steenbergen (NB) 

E-mailadres: info@thehappyinvestors.nl 

KvK-nummer: 64665534 

Btw-identificatienummer: NL002244083B84 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer 
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer 
en consument. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig 
indien deze door de Ondernemer uitdrukkelijk worden goedgekeurd. De toepasselijkheid 
van algemene en/of andere voorwaarden van de Koper wordt door de Ondernemer 
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere 
bepalingen daarvan schriftelijk door de Ondernemer zijn aanvaard. 

2.           Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze 
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 



3.           Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking 

van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van 
deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking 
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier 
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet 
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven 
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen 
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze 

kosteloos zullen worden toegezonden. 
4.           Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment 

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze 
voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg 
onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke 
zoveel mogelijk benaderd. 

5. De ondernemer is bevoegd onderhavige voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. 
6.           Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden 

beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
7.           Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze 

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 - Het aanbod 

1.           Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden 
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2.           Consument kan bij bestelling kiezen tussen een maandelijks dan wel jaarlijks 
abonnement. Het abonnement wordt maandelijks dan wel jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
Consument zal hierbij een factuur ontvangen. Indien consument het abonnement wilt 
annuleren, heeft consument hiervoor 14 dagen na ingangsdatum van het abonnement 

3.           Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en 
aan te passen. 

4.           Alle afbeeldingen, specificaties gegevens en uitspraken in het aanbod zijn indicatie 
en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

5.           Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de 

aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven werking 

exact overeenkomen met de echte werking van de producten. 
6.           Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de 

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit 
betreft in het bijzonder: 

o      de prijs inclusief belastingen; 

o      de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig 
zijn; 

o      het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

o      de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

o       de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer 
de prijs garandeert; 

o       de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het 
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

o       de minimale duur van de overeenkomst in geval van een abonnement 

Artikel 5 - De overeenkomst 



1.           De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op 

het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de 
daarbij gestelde voorwaarden. 

2.           Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 
de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van 
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is 
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

3.           Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende 

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht 
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan 
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4.           De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de 
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en 
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op 

afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de 
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te 
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

1.           Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst 

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag 
van het aangaan van de overeenkomst. Als uitzondering hierop is artikel 11, lid 1 van kracht 

2.           Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar 
de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte 
redelijke en duidelijke instructies. Consument kan hiervoor bericht sturen naar het e-mail adres 
van Onderneming. 

 Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1.           Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 45 dagen na herroeping, terugbetalen. Na 

herroeping zal de digitale toegang van consument worden teruggedraaid 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1.           Uitsluiting van herroepingsrecht is niet van toepassing op het digitale aanbod van de 
Ondernemer, mits de consument heeft voldaan aan de voorwaarden tot herroeping uit 
artikel 6. 
 
Artikel 9 - De prijs 

1.           Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de 
aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van 
veranderingen in btw-tarieven. 

2.           In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de 

prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer 

geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan 
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het 
aanbod vermeld. 

3.           Prijsverhogingen zullen niet plaatsvinden gedurende het abonnement. Wanneer 
consument een overeenkomst met ondernemer aangaat, zal de prijs van dat moment 
geldig blijven zolang het abonnement geldig is.  

4. Ondernemer heeft het recht om de prijs te verhogen op ieder gewenst moment. Deze 
prijsverhoging geldt echter alleen voor nieuwe overeenkomsten. De prijs van een 
bestaande overeenkomst blijft geldig zoals te lezen in lid 3. 

5.           De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 



6.           Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van 

druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de 
ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

1.            De ondernemer biedt alleen garantie aan consument, na aangaan van 

overeenkomst, op adequate werking van het online product te benoemen als Happy 
Investors Community platform. 

2. De Ondernemer biedt geen garantie op genoemde uitspraken, afbeeldingen, citaten, cijfers, 
grafieken en ander audio, visueel of tekstmateriaal die beschikbaar staan op 
www.thehappyinvestors.nl, in het aanbod, en in de Happy Investors Community 

3. De Ondernemer is geen beleggingsadviseur en geeft geen persoonlijk beleggingsadvies op 
maat. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan alle soorten van informatie (teksten, 

video’s, audio’s, beleggingsrapporten, et cetera) binnen de Happy Investors Community.  
4. De Ondernemer biedt geen garantie bij het opvolgen van beleggingstips of inzichten die 

mogelijk van waarde kunnen zijn. Nadrukkelijk benoemt de Ondernemer dat beleggen 

risico tot (gedeeltelijk) geld verlies met zich mee brengt, zoals ook te lezen in artikel 17  

DE SITE, EN ELK PRODUCT OF DIENST VERKREGEN OF TOEGANKELIJK GEMAAKT VIA DE SITE, 
WORDT AANGEBODEN "ZOALS HET IS" EN ZONDER VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE 
AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE 
TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN JORIK VERMEULEN/DE 
ONDERNEMER/THEHAPPYINVESTORS, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, 

FILIALEN, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, AGENTEN, INFORMATIELEVERANCIERS EN ELKE 
ANDERE DERDE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ OF GERELATEERD IS AAN HET MAKEN OF 
SAMENSTELLEN VAN DE SITE, ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET 
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL EN NIET-INBREUK, IMPLICIETE 
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE 
GARANTIES MET BETREKKING TOT DE ORIGINALITEIT, ADEQUAATHEID, NAUWKEURIGHEID, 
TIJDIGHEID, VERHANDELBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ALLE INFORMATIE OP ONZE SITE. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

1.           De ondernemer zal na overeenkomst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 
dagen, de consument voorzien van online toegang tot de Happy Investors Community, 
tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de 

bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk 
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de 
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de 
overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een 
schadevergoeding. 

2. Het herroepingsrecht van 14 dagen voor Consument gaat pas in bij ontvangst van de 
online toegang 

3.           Als plaats van levering geldt het e-mail adres dat de consument aan het bedrijf 
kenbaar heeft gemaakt. 

4.           Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de 
consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument 
geen recht op schadevergoeding. 

5.           In geval van ontbinding conform het lid 1 van dit artikel zal de ondernemer het 
bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 45 dagen 

na ontbinding, terugbetalen. 
6.          Happy Investors Community levert in beginsel alleen binnen Nederland en België.  

  

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging 

http://www.thehappyinvestors.nl/


1. Bij een maand- of jaarabonnement dient de consument deze op te zeggen binnen 14 dagen 

na bekendmaking dat het maand- en/of jaarabonnement automatisch verlengd wordt.  

Verlenging 

2          Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld 
afleveren van online toegang tot de Happy Investors Community, mag stilzwijgend worden 

verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur van maximaal een maand bij een 
maandabonnement en maximaal een jaar bij een jaarabonnement. 

3. Een lidmaatschap tot Happy Investors community zal automatisch worden verlengd volgens 

de afgesloten overeenkomst. Voor een maandelijks abonnement betreft dit per maand, voor 
een jaarlijks abonnement betreft dit per jaar. Hiervoor ontvangt consument een 
bankafschrijving dan wel factuur. Op basis van deze informatie kan consument contact 
opnemen uiterlijk binnen 14 dagen na verlenging, indien consument het abonnement niet 
langer te verlengen.  

Artikel 13 - Betaling 

1.           Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument 
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de 
bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze 
termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

2.           De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
3.           In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens 

wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte 
redelijke kosten in rekening te brengen. 

4.           Bij een lidmaatschap tot Happy Investors community geeft de consument 
goedkeuring tot automatische bankafschrijving volgens de gehanteerde prijzen. Dit betreft 
zowel bij de periodieke frequentie van maand, kwartaal als  jaarabonnementen. 

5.           Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat 
hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Koper een 

termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, 
na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde 
bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem 
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten 

bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de 
daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 
40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de Koper afwijken van genoemde bedragen en 
percentages. 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

1.           Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en 
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken 
heeft geconstateerd. 

2.           Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat 
vatbaar is voor de geschillenregeling. 

3.           Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer 
schriftelijk anders aangeeft. 

4.           Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar 
haar keuze de geleverde toegang tot de Happy Investors Community vergoeden 

Artikel 15 - Geschillen 

1.           Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de 
consument woonachtig is in het buitenland. 

2.           Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 



Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van 

de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door 
de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. 

Artikel 17 – Disclaimer Happy Investors community 

Mijn naam is Jorik Vermeulen, eigenaar en bedenker van de Happy 
Investors Mindset. Alhoewel het mijn persoonlijke missie is en ik zeer 
gepassioneerd ben om alle leden tot de Happy Investors Mindset te helpen 
naar Financiele Onafhankelijkheid, ben ik geen gelicenseerd financieel 
adviseur. Ik heb het allerbeste voor met iedere community lid, als ook 
bezoeker van mijn website www.thehappyinvestors.nl. Hierbij probeer ik 
altijd te adviseren om je risico te spreiden, geen onnodige risico’s te maken 
en bijvoorbeeld tips te geven over alleen beleggen met geld dat je 100% 
kan missen. Maar nogmaals, ik ben geen beleggingsadviseur in wat voor 
vorm dan ook. Lees daarom goed onderstaande informatie c.q. disclaimer, 
als ook de volledige disclaimer in artikel 17 uit de algemene voorwaarden, 
die ook hieronder nogmaals staat beschreven. 
 
De Gebruiker erkent en aanvaardt dat deze disclaimer van toepassing is op 
alle informatie die door Happy Investors Mindset gedeeld wordt op de 
website en producten van thehappyinvestors.nl en verspreid wordt via de 
tips, rapporten en/of in andere producten (de ‘Informatie’). Happy Investors 
Mindset streeft ernaar om haar diensten naar beste kunnen te verstrekken 
en zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden 
verwacht. Zij zal ernaar streven om de Informatie, grafieken, commentaren 
en/of overige analyses zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar de 
Gebruiker erkent en aanvaardt dat de informatie aan wijzigingen 
onderhevig kan zijn en/of niet meer juist kan zijn. Happy Investors Mindset 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kopen of verkopen van 
financiële producten op basis van de Informatie. Happy Investors Mindset 
garandeert niet dat de conclusies die zij formuleert en de signalen en/of de 
adviezen die gegeven worden resulteren in winst of verlies. 
 
De Gebruiker erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s impliceert en dat 
Happy Investors Mindset, noch haar aangestelden en/of haar 
interne/externe medewerkers op enige wijze aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor de gevolgen van de via de website thehappyinvestors.nl 
gedeelde informatie, tips, rapporten en/of producten. De Gebruiker erkent 
en aanvaardt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij 
maakt en neemt er kennis van dat het strikt verboden is om de Informatie, 
tips, rapporten en producten te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of 
deze op ene of andere wijze aan derden kenbaar te maken. 
Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet de eigendom 
zijn van Happy Investors Mindset worden slechts opgenomen om de 



Gebruiker te informeren. Happy Investors Mindset verleent geen enkele 
garantie en kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking van de 
inhoud van deze websites. 
 
Wie geld belegt neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, 
maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen 
naargelang het risico dat aan een belegging verbonden is. Iedere vorm van 
beleggen kent goede en slechte tijden. Winnende en verlieslatende 
transacties zullen elkaar afwisselen. Financiële markten kunnen extreem 
volatiel (beweeglijk) zijn. Zeer hevige koersbewegingen  kunnen niet 
voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor 
grote verliezen en grote winsten zorgen . 
 
In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de 
toekomst! 
 
Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Je loopt het risico tot het 
verliezen van je geld, of een deel hiervan. Wees hiervan bewust, blijf 
zelfstandig nadenken en maak je eigen keuzes. Het enige wat ik doe is mijn 
ervaringen met jou delen. Daarbij probeer ik altijd zoveel mogelijk het risico 
aan te geven, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de volledigheid van 
alle risico’s. Als eigenaar en bedenker van de Happy Investors Community 
ben ik ook niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen bij beleggen door 
het opvolgen van tips & meningen binnen de community. Een volledige 
uitleg over de disclaimer vind je terug onder artikel 17. 
 

Door het accepteren van de algemene voorwaarden ga je akkoord met het 
feit dat Jorik Vermeulen van Happy Investors Community op geen enkele 
wijze aansprakelijk kan worden gesteld bij eventuele verliezen van geld of 
andere zaken door toedoen bij het opvolgen van tips en meningen binnen 
de Happy Investors Community. Het is 100% uw eigen verantwoordelijkheid 
wanneer u besluit te gaan beleggen waarbij de kans tot verlies van een 
deel of uw gehele inzet mogelijk is. Ook heeft u een eigen plicht om de 
risico’s bij beleggingen te onderzoeken alvorens in te stappen. Stap nooit in 
met 100% van uw geld. Beleg enkel met geld waarvan je accepteert dat je 
het volledig kan verliezen. Kies altijd voor zo laag mogelijk risico en kies 
altijd voor maximale spreiding middels gediversifieerde 
beleggingsportefeuille in zoveel mogelijk verschillende beleggingsproducten 
met een typisch laag risicogehalte zoals gecontroleerd onder toezicht van 
AFM.  

Binnen de Happy Investors Community komen meningen, inzichten, interpretaties en ervaringen over 
geld zaken aan bod. En ook over beleggen, maar dit zijn nooit en te nimmer kooptips, en zo dient het 
geïnterpreteerd te worden. Het zijn enkel meningen en ervaringen die met elkaar worden gedeeld. 

Daarbij is de insteek om te allen tijden ons risico te reduceren, waar de gewone mens hier niet genoeg 



kennis voor heeft proberen wij hen te helpen. Wie zich aanmeld voor het Gold lidmaatschap kiest bewust 

voor het ontvangen van meningen en ervaringen over beleggingen met typisch gezien veel hoger risico, 
waarbij de volledige inzet van geld kan worden kwijtgeraakt. Indien u hier niet mee akkoord bent, kies 
dan niet voor het lidmaatschap Gold of verlaat onmiddellijk deze website. Nogmaals, er worden geen 
kooptips afgegeven en ook worden er geen financiële producten verkocht binnen de Happy Investors 
Community.   

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Je loopt het risico tot het verliezen van je geld, of een deel 
hiervan. Wees hiervan bewust, blijf zelfstandig nadenken en maak je eigen keuzes.  

Door het accepteren van de algemene voorwaarden ga je akkoord met het feit dat de Happy Investors 

Community op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld bij eventuele verliezen van geld of 

andere zaken door toedoen bij het opvolgen van tips en meningen binnen de Happy Investors 

Community. Het is 100% uw eigen verantwoordelijkheid wanneer u besluit te gaan beleggen waarbij de 

kans tot verlies van een deel of uw gehele inzet mogelijk is. Ook heeft u een eigen plicht om de risico’s 

bij beleggingen te onderzoeken alvorens in te stappen. Stap nooit in met 100% van uw geld. Beleg enkel 

met geld waarvan je accepteert dat je het volledig kan verliezen. Kies altijd voor zo laag mogelijk risico 

en kies altijd voor maximale spreiding middels gediversifieerde beleggingsportefeuille in zoveel mogelijk 

verschillende beleggingsproducten met een typisch laag risicogehalte zoals gecontroleerd onder toezicht 

van AFM.     

Het onderstaande is van toepassing voor de website www.thehappyinvestors.nl en de Happy Investors 
Community die u bekijkt. Door pagina’s van deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. In 
aanvulling op deze disclaimer geldt ook het Privacybeleid zoals te vinden op www.thehappyinvestors.nl 

De eigenaar van www.thehappyinvestors.nl is geen vastgoedmakelaar, beleggingsexpert, 
beleggingsadviseur of financieel adviseur. Op de website www.thehappyinvestors.nl kunt u geen 

vastgoedinvesteringen of aandeleninvesteringen aangaan of afsluiten, noch geldt dit voor alle andere 
vormen van beleggen en investeren. Er worden geen directe financiële beleggingsproducten verkocht, 
en ondernemer is ook geen bemiddelaar tot financiële transacties. De website www.thehappyinvestors.nl 
is geen online aankoopwebsite en doet geen zaken in naam van vastgoedinvesteerders en/of 
aandeleninvesteerders en/of iedere andere vorm van beleggen c.q. investeren. 

De website www.thehappyinvestors.nl is enkel een online doorverwijsplatform dat bezoekers 
doorverwijst naar websites en bedrijven waarbij je vastgoed- en/of aandelen- en/of overige 
investeringen kunt aangaan of afsluiten. Als bezoeker van deze website kan je volledig gratis gebruik 
maken van deze doorverwijsservice. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud op de aan deze website gekoppelde websites en bestanden waarnaar wordt verwezen. Binnen de 
community, e-learning video’s en beleggingsrapporten worden zo nu en dan meningen, inzichten en 
ervaringen tot beleggen gedeeld door Ondernemer. Ondernemer is echter geen beleggingsadviseur en 

geeft dan ook geen bindend advies of bindende kooptips. Win steeds het advies in van een officieel 
beleggingsadviseur onder toezicht AFM alvorens u een investeringsbeslissing maakt. 

De eigenaar van deze website streeft ernaar om de inhoud van deze website relevant en accuraat te 
houden en om deze mooi te presenteren. Toch moet alle informatie op deze website geverifieerd worden. 
De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de accuraatheid van de 
getoonde informatie en mogelijke onjuistheden van de getoonde informatie. Ga dus verder met 
voorzichtigheid. 

De eigenaar van deze website is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in wat voor vorm dan 
ook die mogelijkerwijs ontstaan zou zijn door beslissingen van derden op basis van door ons beschikbaar 
gestelde informatie. 

Indien je besluit om op de website www.thehappyinvestors.nl of binnen de Happy Investors Community 

te surfen en informatie op te doen, moet je accepteren dat de inhoud van deze website niet bedoeld is 
om advies te geven, om zaken aan te raden of om uit te nodigen tot deelname aan een of andere vorm 
van investering of investeringen. Je dient zelf jouw eigen onderzoek te voeren, het risico in te schatten 
en eventuele voorzorgsmaatregelen te nemen om jezelf te beschermen. Je zou altijd advies moeten 
inwinnen bij een geautoriseerde of geschikte onafhankelijke financieel adviseur. De website 
www.thehappyinvestors.nl verschaft geen financieel advies of aanbevelingen in wat voor vorm dan ook. 

De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor contact dat plaatsvindt tussen bezoekers en 
derde partijen. Bezoekers die beslissen om te beleggen via een derde partij doen dit volledig op eigen 
verantwoordelijkheid. Investeerders zouden altijd geschikte experts moeten consulteren voor geschikt 
advies alvorens de investeringsbeslissing te maken. 
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De eigenaar van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden verliezen. De eigenaar 

van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, verzuim of fouten van derde 
partijen waarmee investeerders zaken kunnen doen ten gevolge van informatie die ter beschikking werd 
gesteld door de eigenaar van deze website. 

Investeerders erkennen dat vastgoed, vastgoedprojecten, aandelen, ETF’s en iedere andere vorm van 
beleggingsproduct in sommige landen andere of grotere risico’s met zich kunnen meebrengen en dat het 
potentieel voor winst of verlies uit beleggingstransacties in bepaalde landen kan beïnvloed worden door 
schommelingen in de wisselkoersen. 

In verband met verschafte rapporten, documentatie, teksten en informatie vertegenwoordigt de 
eigenaar van deze website niemand en geeft de eigenaar van deze website geen garantie inzake het 
nauwkeurig en allesomvattend zijn van de inhoud in zijn totaliteit. Investeerders zouden altijd advies 
moeten inwinnen van professionals ter zake in verband met specifieke informatie. 

Op bepaalde pagina’s op www.thehappyinvestors.nl kan je berekeningen, statistieken, inschattingen en 

interpretaties raadplegen, in combinatie met inschattingen van het commerciële potentieel door de 
eigenaar van deze website. Deze berekeningen, statistieken, interpretaties en inschattingen van het 
commerciële potentieel door de eigenaar van deze website zijn louter informatief en hieruit valt 
geenszins af te leiden hoe interessant en rendabel een project of investering werkelijk is of zal zijn. 
Immers kunnen zich onvoorziene zaken in de toekomst afspelen waardoor een potentieel interessante 
investering kan leiden tot een deel of volledig verlies van inleg. De eigenaar van deze website kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van bezoekers ten gevolge van deze informatie die ter 
beschikking werd gesteld door de eigenaar van deze website. 

De eigenaar van deze website geeft geen garantie dat een gebeurtenis de waarde van de 
belegging van investeerders zal verhogen en verbeteren. Vastgoedprijzen, aandeelprijzen en 
prijzen van andere beleggingsproducten, als ook haar potentieel of te verwachten jaarlijks rendement 
kunnen snel veranderen en kunnen zowel naar beneden als naar boven evolueren. Het verleden is niet 

noodzakelijk een gids voor de toekomst. De vastgoed- en aandelenmarkt, als ook andere 
beleggingsmarkten, zouden minder liquide kunnen worden waardoor het moeilijker kan worden om te 
verkopen. Ook kunnen zij meer risicovol worden door wijzigingen op zowel micro, meso als macroniveau. 
Denk hierbij aan culturele veranderingen, een financiële crisis, een gezondheidscrisis en andere 
fundamentele gebeurtenissen die de maatschappij en de beleggingswereld drastisch kunnen veranderen. 
Hetzij negatief hetzij positief veranderen. Investeerders zouden altijd geschikte professionele 
adviseurs moeten contacteren om advies op maat te verkrijgen alvorens al dan niet te 
investeren. 

Aan alle gegevens en informatie op de website www.thehappyinvestors.nl en de Happy Investors 
Community kunnen geen rechten ontleend worden. Het oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van de 
inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk op de intellectuele rechten. Om de getoonde inhoud of 

delen daarvan te gebruiken op publiek toegankelijke plaatsen dient u eerst schriftelijke toestemming te 
vragen aan de eigenaar van deze website. 

Indien u vragen of twijfels heeft over deze disclaimer kunt u de eigenaar van deze website contacteren. 
Houdt er rekening mee dat beleggen altijd risico’s met zich mee brengt. Bij beleggen is het mogelijk dat 
je (een deel van) geld verliest. Hoe laag het risico ook is, of hoe veilig je de investering ook acht, er is 
altijd risico en daarom dien je als verantwoordelijke de juiste mate van risicospreiding en andere 
maatregelen, zoals alleen met geld beleggen dat je kan missen, toe te passen. 

Gelieve de website www.thehappyinvestors.nl of de Happy Investors community onmiddellijk te verlaten 
indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer. 

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten 

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site(s), en in de 
daarop gepubliceerde informatie waaronder alle teksten, afbeeldingen, foto's, audio, video, logo's, 
illustraties, data, computer code en andere materialen bevattende of weergegeven op onze site (s) ( 
"Content"), evenals de uitstraling en het ontwerp van de site(s) en de organisatie van de inhoud op de 
site(s). Uw gebruik van onze site(s) niet je eigendom van de inhoud op onze site (s) toe te kennen. Deze 
werken zijn beschermd door copyrightwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn 
voorbehouden. 
 
U mag de papieren of digitale kopieën van alle inhoud die u hebt afgedrukt of gedownload op geen 
enkele wijze aanpassen, en u mag geen illustraties, foto's, video of audio of afbeeldingen afzonderlijk 

gebruiken zonder een begeleidende tekst. 
Onze status (en die van geïdentificeerde medewerkers) als auteurs van materiaal op onze site (s) moet 
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altijd worden erkend en gecrediteerd. 

U mag de inhoud en / of het materiaal op onze site (s) niet voor commerciële doeleinden gebruiken 
zonder het verkrijgen van een vergunning om dit te doen van ons of onze licentiegevers. 
Als u af te drukken, te kopiëren of downloaden van een deel van onze site in strijd is met deze Algemene 
Voorwaarden,  zal uw recht om onze site (s) te gebruiken onmiddellijk gestaakt worden en moet u, naar 
onze keuze, retourneren of alle kopieën van de materialen die je hebt gebruikt vernietigen 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de 
ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of 
gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Koper, dan 
wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij de Ondernemer of diens leveranciers. De levering 
van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 

2. De Koper verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van 
de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Koper zal zich 
bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of 
anderszins aan de Koper opgelegd. 

3. De Koper zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer de 
producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar 

maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen, op straffe van het verbeuren 
van een direct opeisbare contractuele boete van € 25.000,- per gebeurtenis en € 2.500,- per 
dag dat de overtreding voortduurt. 

4. De Koper zal aanduidingen van de Ondernemer of haar leveranciers betreffende auteursrechten, 
merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. 

Artikel 19 – Overmacht en Aansprakelijkheid 

1. De Ondernemer biedt een community en e-learning video’s aan alsook mogelijke tips en meningen 

over potentiele investeringen en beleggingen, hetgeen niet is gebaseerd op de koop/verkoop van 

aandelen van een bepaalde partij. De Ondernemer treedt niet op als persoon die adviseert of bemiddelt 

ten aanzien van financiële producten, zoals bedoeld in artikel 1.1. en 2.80 Wft. Ondernemer deelt enkel 

zijn meningen en ervaringen op basis van het verleden, met daarbij het ook om risico te verminderen. 

Enkel in het lidmaatschap waarbij men uitdrukkelijk kiest voor het ontvangen van inzichten, meningen en 

ervaringen van mogelijk interessante beleggingen met een zeer hoog risiconiveau, waarbij consument / 

koper akkoord gaat met het risico dat indien hij of zij investeert in dergelijke hoog risico 

beleggingsproducten, hij of zij een deel of het volledige inlegbedrag kan verliezen.  

2. Niet, niet tijdige en / of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde 

zaken, geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en / of ontbinding. 

3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft de Ondernemer, indien zij door overmacht 
wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of op tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten, zonder dat de Ondernemer tot enige schadevergoeding of anderszins 
gehouden is. 

4. Onder overmacht aan de zijde van de Ondernemer is onder meer sprake indien de Ondernemer na het 
sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen 
ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, ziekte in wat voor vorm dan 
ook, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, invoer en 
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van 
energie, alles zowel in bedrijf van de Ondernemer als bij derden van wie de Ondernemer de benodigde 

materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende 
transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of risicobeheer van de 
Ondernemer ontstaan. 

5. Aansprakelijkheid van de Ondernemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

6. De aansprakelijkheid van de Ondernemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een 
Overeenkomst ontstaat slechts indien de Koper de Ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in 
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de 
Ondernemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft 
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te 
bevatten, zodat de Ondernemer in staat is adequaat te reageren. 



BELANGRIJK: 

JORIK VERMEULEN/THEHAPPYINVESTORS NOCH HAAR FILIALEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE 
FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, AGENTEN, 
SPONSORS, INFORMATIELEVERANCIERS NOCH ENIGE ANDERE DERDE PARTIJ BETROKKEN BIJ OF 
GERELATEERD AAN HET MAKEN OF SAMENSTELLEN VAN DE SITE ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR 
GEDERFDE WINST, GEMISTE BESPARINGEN OF ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, SPECIALE, 
VOORBEELDIGE, BESTRAFFENDE OF ANDERE SCHADE ONDER ENIG CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE 
AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND 
HOUDEND MET DE SITE EN/OF ENIGE CONTENT DAARIN, OF ENIG PRODUCT OF DIENST GEBRUIKT OF 
GEKOCHT VIA JORIK VERMEULEN/THEHAPPYINVESTORS. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING 
ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, ZELFS ALS JORIK VERMEULEN/THEHAPPYINVESTORS, HAAR 
INFORMATIE PROVIDERS, OF ENIGE ANDERE DERDE PARTIJ BETROKKEN BIJ OF GERELATEERD AAN HET 
MAKEN OF COMPILEREN VAN ENIG DEEL VAN DE SITE IS GEADVISEERD OVER OF ANDERSZINS HAD 

KUNNEN ANTICIPEREN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. UW ENIGE REMEDIE VOOR 
ONTEVREDENHEID OVER DE SITE IS DEZE NIET LANGER TE GEBRUIKEN. DE ENIGE EN EXCLUSIEVE 
MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN JORIK VERMEULEN/THEHAPPYINVESTORS VOOR ALLE SCHADE, 
VERLIEZEN EN OORZAKEN VAN ACTIE (HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, 
ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID), OF ANDERSZINS) ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HET TOTALE 
BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN ONS HEEFT BETAALD VOOR TOEGANG TOT DE SITE OF 
DIENSTEN GEDURENDE DE AFGELOPEN ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET INDIENEN VAN DE 
CLAIM. IN GEEN GEVAL ZAL JORIK VERMEULEN/THEHAPPYINVESTORS, HAAR 
INFORMATIELEVERANCIERS OF ENIGE DERDE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ OF GERELATEERD IS AAN 
HET MAKEN OF SAMENSTELLEN VAN DE GICS-SERVICE (HIERONDER GEDEFINIEERD), AANSPRAKELIJK 
ZIJN TEGENOVER U OF ENIGE ANDERE PERSOON, VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, 
INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE GEDERFDE WINST, GEDERFDE BESPARINGEN OF ANDERE 

INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF UW ONVERMOGEN OM DE 
SERVICE TE GEBRUIKEN. 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

  

 Modelformulier voor herroeping 

  

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

  

-          Aan:           [ naam ondernemer] 

[ geografisch adres ondernemer] 

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] 

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

  

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 

herroept/herroepen* 

  

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 



  

-          [Naam consumenten(en)] 

  

-          [Adres consument(en)] 

  

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

  

  

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

 


