UITLEG DOCUMENT FLORIJNCOIN
DESTKOP WALLET.
Je hebt een Florijncoin Desktop Wallet voor Windows ontvangen.
Deze Wallet is voor eigen gebruik en volledig op eigen verantwoordelijkheid.
Deze uitleg bevat:
-

Installatie Florijncoin Desktop Wallet.
Versleuteling wallet met een wachtwoord zin.
Backup van wallet bestanden.
Verzenden en ontvangen.
Service voorwaarden.

Hulp nodig? Neem contact op met Florijn Agency via info@florijnagency.com of via
+31(0)880047903.

Installatie Florijncoin Desktop Wallet
Download nu je wallet:
-

Start het bestand florijncoin-qt.exe.
Het programma vraagt nu om een map waarin geïnstalleerd mag worden.
Je kan dan de standaard map kiezen of een eigen map (directory).
Welke map het ook is, in deze map wordt alles opgeslagen, ook de automatische
back-ups van de wallet.
Installeren. Het kan zijn dat Windows Firewall toegang moet verlenen.
Na/tijdens het installeren gaat de Wallet synchroniseren met de Florijncoin
blockchain.
Na de synchronisatie is de wallet gereed voor gebruik.

Hulp nodig? Neem contact op met Florijn Agency via info@florijnagency.com of via
+31(0)880047903.

Versleuteling wallet met wachtwoordzin.
De Florijncoin (FLRN Token) Wallet is niet automatisch beveiligd. Dit moeten gebruikers van de
wallet zelf instellen. Dit moet gebeuren voor dat je transacties gaat doen.
-

Start de Florijncoin Wallet.
Na het synchroniseren, klik je bij Instellingen (Settings, als het Engels is).
Dan klik je bij Versleutel Portemonnee.
De Wallet vraagt nu om een nieuwe wachtwoordzin.
Je kan hier zelf iets in vullen, handig is het om naar https://www.useapassphrase.com/ te
gaan.
Daar klik je dan op ‘Twelve Word Password, With Spaces’ en dan op ‘Generate new
passwords’ klikken voor nieuwe woorden.
Kopieer en plak de woorden in het veld voor de wachtwoordzin.
Print voor de zekerheid de wachtwoordzin uit. Iedereen die deze wachtwoordzin heeft
kan jouw wallet benaderen. Je moet deze dus privé houden.
Als je je nieuwe wachtwoordzin hebt ingevuld, klik je op ‘OK’.
De Wallet gaat nu bij werken. Dit kan even duren. Het lijkt misschien als of hij vast loopt
maar dat is niet zo! Note: Blijf dus even geduldig wachten tot je een melding krijgt!!
Er volgt nu een melding en moet de Wallet opnieuw gestart. Dan is je Florijncoin Wallet
versleuteld.

Hulp nodig? Neem contact op met Florijn Agency via info@florijnagency.com of via
+31(0)880047903.

Verzenden en ontvangen.
Eenmaal de beveiliging en de back-ups op orde kan je beginnen met verzenden en ontvangen.
-

Start de Florijncoin Wallet.
Het is meteen zichtbaar hoeveel Florijncoin er op staat.
Verzenden en ontvangen:
Ontvangen:
Verzenden:
Label: Geef de verzending een naam.
Hoeveelheid: Vul in hoeveel Florijncoin er verzonden moet worden. Onderaan zie je de
‘transactie fee’ die betaald moet worden voor het verzenden.
De fee kan van dit totaal af getrokken worden of bovenop het totaal gerekend worden.
Transacties: hier zie je alle transacties die plaats gevonden zijn.
InstantSend en PrivateSend: Dit zijn functies om directe betalingen en privébetalingen te
doen. Dit wordt nog ontwikkeld.

Hulp nodig? Neem contact op met Florijn Agency via info@florijnagency.com of via
+31(0)880047903.

Backup van wallet bestanden
Back-ups van de Florijncoin Wallet worden automatisch bijgehouden, maar het is noodzakelijk om zelf de back-ups ook bij te
houden.
-

Start de Florijncoin Wallet.
Klikken op Back-up Portemonnee.
Kies een map waar je hem op wilt slaan.
In de map waar de Florijncoin Wallet geïnstalleerd staat, is het wallet.dat bestand
zichtbaar.

In de map ‘back-ups’ staan de automatische back-ups. Hier blijf je normaal gesproken vanaf maar
als je een ICT’er hebt dan kan die je meestal wel helpen. Let op, alles wat je doet is geheel en
alleen eigen risico. De back-ups sla je op een USB stick op.

Hulp nodig? Neem contact op met Florijn Agency via info@florijnagency.com of via
+31(0)880047903.

Algemene veiligheid
In het kader van algemene veiligheid vermelden wij hier graag een aantal extra maatregelen die
we kunnen nemen om de sleutels van onze wallets goed op te slaan.
-

Print je wachtwoordzinnen uit.
Denk hierbij niet alleen aan papier maar ook bijvoorbeeld op hout, ijzer of ander
materiaal bij grote bedragen. IJzer brandt niet…
Berg deze fysieke wallet eventueel op in een kluis of in een bank.
Verspreid je Florijncoins eventueel ook over andere wallets. Alles in één wallet bewaren is
een groter risico en dit is alleen jouw eigen risico wij kunnen je nergens bij helpen!.
Neem contact op met de Florijncoin community of via de Florijncoin Agency
(support@florijnagency.com) voor hulp en extra mogelijkheden.

Hulp nodig? Neem contact op met Florijn Agency via info@florijnagency.com of via
+31(0)880047903.

Risico waarschuwing voor het gebruiken van de Florijncoin Desktop Wallet.
Alle informatie in dit stuk deze pagina kan worden gewijzigd. Het gebruik van dit document
betekent acceptatie van onze gebruikersovereenkomst. Lees ons privacy beleid en onze
juridische disclaimer.
Het handelen in vreemde valuta op marge draagt een hoog risiconiveau en is mogelijk niet
geschikt voor alle beleggers. De hoge mate van hefboomwerking kan zowel voor u als tegen u
werken. Voordat u beslist om vreemde valuta te verhandelen, moet u zorgvuldig uw
beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicobereidheid in overweging nemen. De
mogelijkheid bestaat dat u een deel van of uw gehele initiële investering kunt verliezen en
daarom zou u geen geld moeten investeren dat u zich niet kunt veroorloven om te gaan
verliezen. U moet op de hoogte zijn van alle risico's verbonden aan het handelen in vreemde
valuta en advies inwinnen bij een onafhankelijke financieel adviseur als u twijfels hebt.
Florijncoin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt
tot winstderving, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op
dergelijke informatie. Het FLRN wallet beheer is geheel en alleen uw eigenrisico wij kunnen u niet
helpen bij door u gemaakt fouten. NOTE: Zorg dus dat je ook alleen FLRN via jouw wallet naar
een andere FLRN wallet overboekt en geen andere coins want die komen dan niet aan en ben je
definitief kwijt.

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 juni 2018.
Bedrijfsgegevens:
Florijncoin (FLRN Tokens) onderdeel van Ecrypty Group BV
Schweitzerlaan 16
5644 DL Eindhoven – Noord-Brabant – Nederland
E info@florijncoin.com
W www.florijncoin.com
W www.flrn.eu
Bel +31 (0) 880047900
KVK: 57772320
BTW: NL 85 27 29 972.B.01
IBAN: NL 96 INGB 0008 0487 10

Hulp nodig? Neem contact op met Florijn Agency via info@florijnagency.com of via
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Samenvatting van de Servicevoorwaarden
Deze samenvatting van onze Servicevoorwaarden biedt u een overzicht van de belangrijkste
voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website en handels Diensten.
Hoewel we hopen dat deze samenvatting nuttig is, kunt u de onderstaande Servicevoorwaarden
hieronder lezen omdat deze belangrijke informatie bieden over hoe onze Diensten werken.
* Bij Florijncoin (FLRN) kun je kopen of verkopen of doneren.
* Florijncoin (FLRN) doet zijn uiterste best om een hoge kwaliteitsservice te bieden die 24 uur per
dag en 7 dagen per week loopt, maar kan dit nooit garanderen. We geven u 24 uur van tevoren
op voor gepland onderhoud.
* Florijncoin (FLRN) is nooit verantwoordelijk voor prijsschommelingen. Prijsschommelingen zijn
inherent aan digitale activa en zijn volledig gebaseerd op vraag en aanbod van de cryptocurrency.
* Florijncoin (FLRN) legt geen verklaringen af en we geven ook geen advies over een verwachte
prijs. Als een medewerker ervoor kiest om dit ongeacht te doen, is dit een persoonlijke mening
en kan Florijncoin (FLRN) niet aansprakelijk worden gesteld.
* Als gebruiker van Florijncoin (FLRN) moet je een basiskennis hebben van hoe cryptocurrency
werkt. U kent de risico’s en neemt de nodige maatregelen om deze risico’s zelf te mitigeren. Als u
niet in staat bent, kunt u een goed advies krijgen.
* Het is ten strengste verboden om Florijncoin (FLRN) te gebruiken voor illegale activiteiten.
Voorbeelden zijn witwassen van geld, belastingontduiking, drugs en handel in illegaal verkregen
Florijncoins (FLRN).
* Florijncoin (FLRN) is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor enige schade veroorzaakt
door het niet volgen van een van de items in deze voorwaarden.
* Wijzigingen zoals voorwaarden, kosten en limieten worden weergegeven in uw Florijncoin
(FLRN) -account of u ontvangt een update via e-mail. U kunt uw gegevens altijd zelf in uw account
verversen!
* Florijncoin (FLRN) biedt alleen ondersteuning in het Nederlands en het Engels via onze Florijn
Agency per e-mail: support@florijnagency.com
* Florijncoin (FLRN) kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van
overmacht of door uw handelen, verkeerde instellingen, back-ups, of verkeerde overboekingen.
Onze diensten
Florijncoin (FLRN) biedt u een eenvoudige en handige manier om digitale activa (FLRN) te kopen
en verkopen en te doneren en vice versa, en misschien kunt u ze later op een derde partij
verhandelen uitwisseling (via een derden exchange). U kunt onze Diensten ook gebruiken om
digitale activa rechtstreeks van en aan ons te kopen en wanneer wij geïnteresseerd zijn in
aankoop ook te verkopen.
Geschiktheid en aanvaardbaar gebruik
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U moet aan bepaalde criteria voldoen om Florijncoin (FLRN) te gebruiken. U moet bijvoorbeeld
een volwassene zijn 18+ en er zijn bepaalde locaties waarvan u sommige of alle Florijncoin (FLRN)
mogelijk niet kunt gebruiken. Bovendien zijn er bepaalde dingen die u niet kunt doen als u
Florijncoin (FLRN) gebruikt, zoals het plegen van illegale activiteiten, liegen of iets doen dat
schade aan onze diensten of systemen zou veroorzaken. Zie het gedeelte met acceptabel gebruik
voor meer informatie.
Andere belangrijke juridische voorwaarden
Er zijn belangrijke juridische voorwaarden hieronder weergegeven in de volledige
Servicevoorwaarden, inclusief uw aansprakelijkheid voor schadevergoeding, onze beperking van
aansprakelijkheid en afwijzingen van garantie en uw overeenkomst om de meeste geschillen te
arbitreren. Neem rustig de tijd om deze voorwaarden aandachtig te lezen. U kunt altijd contact
met ons opnemen via support als u vragen hebt.
Servicevoorwaarden voltooien
Deze Servicevoorwaarden en alle uitdrukkingen die uitdrukkelijk hierin zijn opgenomen
(“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de websites en mobiele
applicaties die worden aangeboden door Florijncoin (FLRN) en haar 100%
dochterondernemingen (gezamenlijk “FLRN”, “wij”, of “ons”), en directe verkoopdiensten
aangeboden door Florijncoin (FLRN) zoals beschreven in deze Voorwaarden (gezamenlijk onze
“Diensten”).
BELANGRIJKE DEFINITIES
Termen met een hoofdletter die niet anders worden gedefinieerd in deze Voorwaarden, hebben
de volgende betekenis:
1.1 “Externe Account” betekent elke Financiële Account of Digital Asset Account: ( i ) van waaruit u
Fondsen in uw Florijncoin (FLRN) wallet kunt laden.
1.2 “Financiële Account” betekent elke financiële rekening waarvan u de economische eigenaar
bent en die wordt onderhouden door een derde partij buiten de Diensten, inclusief maar niet
beperkt tot externe betalingsservice accounts of rekeningen bijgehouden door externe financiële
instellingen.
1.3 ” Florijncoin (FLRN Token )” betekent Digital Asset welke nog verhandelbaar moet worden op
de derden exchanges, dus niet bij Florijncoin maar derden zullen de coin gaan verhandelen
google exchanges, onze start-up zal er alles aandoen om zo snel mogelijk op een of meerdere
exchanges te komen zodat u daar kun aan en verkopen of zelfs wellicht uw FLRN kunt belenen.
1.4 “Wettelijke inschrijving” betekent elke nationale valuta, zoals euro, die kan worden gebruikt in
verband met een aankoop of verkoop van Digital Assets ” Florijncoin (FLRN)” via de Diensten, en
bevat geen Digital Asset.
1.5 ” Florijncoin (FLRN) Account” betekent een gebruikersaccount toegankelijk via de Diensten
waar de gebruiker zijn of haar gegevens kan wijzigen en zijn aansprakelijkheid kan bewijzen KYC
en AML namens hem als een websitegebruiker.
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1.6 “Digitaal actief” betekent Florijncoin (FLRN) dat kan worden gekocht, verkocht of gedoneerd
via de Diensten.
1.7 “Digital Asset Account” betekent elk Digital Asset-adres of -account dat in uw bezit is of wordt
beheerd door u dat buiten de Diensten wordt onderhouden en dat niet in eigendom is van,
gecontroleerd wordt of wordt beheerd door Florijncoin (FLRN).
SUBSIDIABILITEIT
Florijncoin (FLRN) maakt de Diensten mogelijk niet op alle markten beschikbaar en kan het
gebruik van de Diensten van buitenlandse rechtsgebieden (“Beperkte Locaties”) beperken of
verbieden. Als u zich registreert om de Diensten namens een rechtspersoon te gebruiken,
verklaart en garandeert u dat ( i ) een dergelijke juridische entiteit naar behoren is georganiseerd
en geldig bestaat volgens de toepasselijke wetten van het rechtsgebied van haar organisatie; en
(ii) u bent naar behoren gemachtigd door een dergelijke rechtspersoon om namens hem op te
treden.
U verklaart en garandeert verder dat u: (a) de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract te
vormen (minstens 18 jaar oud); (b) niet eerder zijn geschorst of verwijderd van het gebruik van
onze Diensten; (c) de volledige bevoegdheid en bevoegdheid hebben om deze overeenkomst aan
te gaan en daarmee geen andere overeenkomst waarbij u partij bent zal schenden; (d) zich niet
bevinden in, onder de controle staan van, of een ingezetene of ingezetene van ( i ) enige Beperkte
Locaties, of (ii) elk land waarvoor Nederland goederen of diensten heeft onderschreven; (e)
worden niet geïdentificeerd als een “speciaal aangewezen nationale”; (f) worden niet geplaatst op
de geweigerde persoonlijst van de Commerce Department; en (g) onze Diensten niet zullen
gebruiken als toepasselijke wetgeving in uw land u verbiedt dit te doen in overeenstemming met
deze Voorwaarden.
Florijncoin (FLRN) ACCOUNT
3.1 Aantal Florijncoin (FLRN-rekeningen) Florijncoin (FLRN) kan naar eigen goeddunken het aantal
Florijncoin (FLRN) -accounts beperken dat u kunt behouden, behouden of verwerven.
3.2 Florijncoin (FLRN) Accountinformatie en beveiliging. Om iets via de Diensten te doen, moet u
een Florijncoin (FLRN) -account maken en alle gevraagde informatie verstrekken. Wanneer u een
Florijncoin (FLRN) -account aanmaakt , gaat u ermee akkoord: (a) een sterk wachtwoord te maken
dat u niet gebruikt voor een andere website of online service; (b) nauwkeurige en
waarheidsgetrouwe informatie verstrekken; (c) uw Florijncoin (FLRN) -accountinformatie bij te
houden en snel bij te werken ; (d) de beveiliging van uw Florijncoin (FLRN) -account te handhaven
door uw wachtwoord te beschermen en de toegang tot uw Florijncoin (FLRN) -account te
beperken ; (e) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u beveiligingsinbreuken met
betrekking tot uw Florijncoin (FLRN) -account ontdekt of anderszins vermoedt ; en (f)
verantwoordelijkheid nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Florijncoin (FLRN) account en alle risico’s van geautoriseerde of ongeautoriseerde toegang tot uw Florijncoin (FLRN)
-account accepteren, voor zover maximaal toegestaan door de wet.
ALGEMENE VERPLICHTINGEN
Deze sectie 5 is van toepassing op: ( i ) alle transacties voltooid via de Diensten, (ii) uw aankoop
en / of verkoop van Digital Assets rechtstreeks van Florijncoin (FLRN) via de Diensten en (iii) elke
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transactie waarbij u Fondsen inlevert uw Florijncoin (FLRN) -account van uw externe account of
zet fondsen over van uw Florijncoin (FLRN) -rekening naar een externe account.
5.1 Voorwaarden en beperkingen. We kunnen, op elk moment en naar eigen goeddunken, alle
aankopen, verkopen of donaties weigeren die via de Diensten zijn ingediend, limieten opleggen
aan het handelsbedrag dat is toegestaan via de Diensten of andere voorwaarden of beperkingen
opleggen aan uw gebruik van de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving
5.2 Nauwkeurigheid van informatie. U moet alle vereiste informatie verstrekken bij het maken
van een Florijncoin (FLRN) -account of wanneer u daarom wordt gevraagd door een scherm dat
wordt weergegeven in de Diensten. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u verstrekt
via de Diensten juist en volledig is.
5.3 Annuleringen U kunt een bestelling die via de Diensten is gestart alleen annuleren als een
dergelijke annulering plaatsvindt vóór Florijncoin (FLRN ) voert de transactie uit. Nadat uw
bestelling is uitgevoerd, kunt u uw toestemming voor Florijncoin (FLRN) niet wijzigen, intrekken of
annuleren om een dergelijke transactie te voltooien. Als een bestelling gedeeltelijk is ingevuld,
kunt u de niet-ingevulde rest annuleren, tenzij de bestelling betrekking heeft op een
markttransactie. We behouden ons het recht voor om annuleringsverzoeken in verband met een
marktorder te weigeren zodra u een dergelijke bestelling hebt ingediend. In tegenstelling tot
omwisselorders zijn alle transacties ongedaan gemaakt zodra ze zijn gestart. Hoewel we naar
eigen goeddunken een transactie in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kunnen
terugdraaien, heeft een klant geen recht op een omkering van een transactie.
5.4 Onvoldoende geld. Als u onvoldoende saldo heeft in uw Florijncoin (FLRN) -account om een
bestelling via de Diensten te voltooien, kunnen we de volledige bestelling annuleren of een
gedeeltelijke bestelling uitvoeren met het bedrag dat momenteel beschikbaar is in uw Florijncoin
(FLRN) -account , minus eventuele verschuldigde bedragen aan Florijncoin (FLRN).
5.5 Belastingen. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke belastingen eventueel van
toepassing zijn op de transacties die u via de Diensten uitvoert. Het is uw verantwoordelijkheid
om de juiste belasting aan de betreffende belastingautoriteit te melden en over te maken. U gaat
ermee akkoord dat Florijncoin (FLRN) nooit verantwoordelijk is voor het bepalen of belastingen
van toepassing zijn op uw transacties of voor het innen, rapporteren, inhouden of afdragen van
belastingen die voortkomen uit kopen, verkopen, doneren of andere transacties die u ergens
anders uitvoert.
Florijncoin (FLRN) wallet
6.1 Financiering van uw Florijncoin (FLRN) wallet. Om een bestelling via de Diensten te voltooien
(zoals beschreven in Paragraaf 7), moet u eerst Fondsen laden naar uw Florijncoin (FLRN) wallet
met behulp van een van de goedgekeurde externe accounts die zijn geïdentificeerd via de
Diensten. Mogelijk moet u controleren of u de externe account beheert die u gebruikt om
tegoeden in uw Florijncoin (FLRN) -portefeuille te laden. Zoals verder beschreven in Paragraaf 9,
kunnen er kosten in rekening worden gebracht door de Externe rekening die u gebruikt om uw
Florijncoin (FLRN) wallet te financieren. Florijncoin (FLRN) is niet verantwoordelijk voor externe
kosten of voor het beheer en de beveiliging van externe accounts. U bent zelf verantwoordelijk
voor uw gebruik van een externe account en u gaat ermee akkoord u te houden aan alle
algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een externe account. De timing in verband
met een laadtransactie zal gedeeltelijk afhankelijk zijn van de prestaties van derde partijen die
verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de toepasselijke externe account en biedt geen
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garantie met betrekking tot de hoeveelheid tijd die nodig is om geld in uw Florijncoin (FLRN) portefeuille te laden.
Houd er rekening mee dat Florijncoin (FLRN) geen rente betaalt in uw wallet.
Enkel accounts voor digitale activa – als u een Florijncoin (FLRN ) hebt geopend Een account dat
is aangewezen als alleen digitale activa, u mag uw account alleen met digitale middelen
financieren. Florijncoin (FLRN ) zal fiat niet aanvaarden dat een Digital Assets Alleen account te
storten. Als fiat wordt verzonden om een dergelijke account te financieren, wordt deze
teruggestort aan de afzender, met minder toepasselijke transfersommen.
7.1 Risico’s van internettransmissie. U erkent dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van
een op internet gebaseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot het falen van hardware,
software en internetverbindingen. U erkent dat Florijncoin (FLRN) niet verantwoordelijk zal zijn
voor communicatiefouten, storingen, fouten, verstoringen of vertragingen die u mogelijk ervaart
via de Diensten, ongeacht de oorzaak.
DIGITALE VERMOGENSVOORWAARDEN
8.1 Dit artikel is alleen van toepassing wanneer u de Diensten gebruikt om Digital Assets
rechtstreeks van Florijncoin (FLRN) te kopen of verkopen.
8.2 Prijzen; Beschikbaarheid. Alle prijzen weerspiegelen de wisselkoersen die van toepassing zijn
op de aankoop of verkoop van digitale activa met behulp van de wettige inschrijving of een
alternatieve vorm van digitale activa die in uw bestelling is vermeld. Alle aankopen en aankopen
van Digital Asset door Florijncoin (FLRN) zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en wij
behouden ons het recht voor om de verkoop en aankoop van Digital Assets zonder kennisgeving
stop te zetten.
9.1 Aankoopoffertes. Voordat u uw aankoop of verkoop van Digital Assets van Florijncoin (FLRN)
voltooit , informeren wij u over het bedrag aan digitale activa dat u wilt kopen of verkopen en het
bedrag dat u aan Florijncoin (FLRN) moet betalen om te ontvangen dergelijke digitale activa of
wettige betaalmiddelen. U stemt ermee in zich te houden aan alle bepalingen en voorwaarden
die in deze kennisgeving worden vermeld om uw aankooptransactie te voltooien.
9.2 Fouten. In het geval van een fout, via onze Diensten, in een inkooporderbevestiging, bij de
verwerking van uw aankoop of anderszins, behouden wij ons het recht voor om een dergelijke
fout te corrigeren en uw aankooptransactie dienovereenkomstig te herzien (inclusief het in
rekening brengen van de juiste prijs) of te annuleren de aankoop en terugbetaling van elk
ontvangen bedrag. Uw enige remedie in het geval van een fout is om uw bestelling te annuleren
en een teruggave van het eventueel in rekening gebrachte bedrag te ontvangen indien en voor
zover dat mogelijk is!
9.3 Betaalwijze. Alleen geldige betalingsmethoden die door ons zijn gespecificeerd, kunnen
worden gebruikt om Digital Assets te kopen. Door een bestelling te plaatsen om Digital Assets te
kopen bij Florijncoin (FLRN), verklaart en garandeert u dat (a) u gemachtigd bent om de
aangewezen betaalmethode te gebruiken en (b) u geeft ons toestemming, of onze
betalingsverwerker, om uw aangewezen betaalmethode in rekening te brengen. Als de
betaalmethode die u aanwijst niet kan worden gecontroleerd, ongeldig is of anderszins niet
aanvaardbaar is, kan uw bestelling automatisch worden opgeschort of geannuleerd. U gaat
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ermee akkoord eventuele problemen op te lossen die we tegenkomen om door te gaan met uw
bestelling.
9.4 Geen retours of restituties. Alle verkopen en aankopen van Digital Assets door Florijncoin
(FLRN) via de Diensten zijn definitief. We accepteren geen retourneringen of bieden geen
restitutie voor uw aankoop van Digital Assets van Florijncoin (FLRN), tenzij anders vermeld in
deze Voorwaarden.
* Fee *
10.1 Bedrag van de kosten. U stemt door gebruik van de wallet en FLRN ermee in om Florijncoin
(FLRN) de kosten te betalen voor de handel van FLRN naar EURO en EURO tot FLRN.
Elektronische mededelingen
11.1 Intrekking van Florijncoin (FLRN) Tokens. Je kunt je Florijncoin (FLRN) tokens op elk gewenst
moment uit je eigen wallet halen en overboeken. Je stemt ermee in om elektronische
communicatie te ontvangen door ter bevestiging een kennisgeving van opzegging te sturen.
11.3 Contactgegevens bijwerken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres en/of
mobiele telefoonnummer bij Florijncoin (FLRN) bij te werken, zodat de Florijncoin (FLRN) portemonnee elektronisch met u kan communiceren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat als
Florijncoin (FLRN) u een elektronische mededeling stuurt, u deze niet ontvangt omdat uw emailadres of mobiele telefoonnummer in ons bestand onjuist, verouderd, geblokkeerd is door
uw serviceprovider, of u anders niet in staat bent om elektronische communicatie ontvangen,
wordt Florijncoin (FLRN) geacht de mededeling aan u te hebben verstrekt. Houd er rekening mee
dat als u een spamfilter gebruikt dat e-mails blokkeert of doorstuurt van afzenders die niet in uw
e-mailadresboek staan, u Florijncoin (FLRN) aan uw e-mailadresboek moet toevoegen, zodat u de
door ons verzonden mededelingen kunt ontvangen aan u. U kunt uw e- mailadres, mobiele
telefoonnummer of adres op elk moment bijwerken door in te loggen op uw Florijncoin (FLRN) account of door dergelijke informatie ter ondersteuning te verzenden. Als uw e-mailadres of
mobiele telefoonnummer ongeldig wordt, zodat elektronische communicatie die door Florijncoin
(FLRN) naar u is verzonden , wordt geretourneerd, kan Florijncoin (FLRN) uw account als inactief
beschouwen en is het mogelijk dat u geen transacties via onze Diensten kunt voltooien. totdat we
een geldig, werkend e-mailadres of mobiel telefoonnummer van u ontvangen.
NIET TOEGESTANE EIGENDOM
Als Florijncoin (FLRN) om wat voor reden dan ook Fondsen in uw Florijncoin (FLRN) -portefeuille
aanhoudt, en Florijncoin (FLRN) uw fondsen niet naar uw aangewezen externe account kan
retourneren na een periode van inactiviteit, dan kan Florijncoin (FLRN) rapporteer en overhandig
dergelijke fondsen in overeenstemming met toepasselijke niet-geclaimde eigendomsrechten.
AANVAARDBAAR GEBRUIK
Wanneer u de Diensten bezoekt of gebruikt, stemt u ermee in dat u geen wetten, contracten,
intellectuele eigendommen of andere rechten van derden zult overtreden of een onrechtmatige
daad begaat en dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gedrag tijdens het gebruik van onze
Diensten. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord dat u
niet:
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* Onze Diensten gebruikt op een manier die andere gebruikers hindert, verstoort, negatief
beïnvloed of verhindert om ten volle van onze Diensten te genieten, of die de werking van onze
Diensten op enigerlei wijze zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten;
* Onze Diensten gebruikt om illegale gokactiviteiten te betalen, te ondersteunen of anderszins te
beoefenen; fraude; geld witwassen; of terroristische activiteiten; of andere illegale activiteiten;
* Onze Diensten gebruikt om via een robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde
middelen of interface die niet door ons is geleverd toegang te verkrijgen tot onze Diensten of om
gegevens te extraheren; Of het gebruiken van een account van een andere gebruiker zonder
toestemming;
* Probeert alle content filtertechnieken te omzeilen die we gebruiken, of probeert toegang te
krijgen tot een service of gedeelte van onze Diensten waarvoor u geen toegang hebt;
* Applicaties ontwikkelt van derden die interactie hebben met onze Diensten zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming;
* Valse, inaccurate of misleidende informatie verspreid over Florijncoin; en ook geen anderen of
een derde partij aan om deel te nemen aan een van de activiteiten die verboden zijn onder deze
sectie.
* Bericht *
We bezitten de Florijncoin en FLRN exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele
eigendomsrechten, op feedback, suggesties en ideeën of andere informatie of materialen met
betrekking tot Florijncoin (FLRN) of onze Diensten die u verstrekt, hetzij per e-mail, sociale media
of anderszins (“Feedback”). Alle feedback die u geeft is niet-vertrouwelijk en wordt het exclusieve
eigendom van Florijncoin (FLRN). We zullen recht hebben op het onbeperkte gebruik en de
verspreiding van dergelijke Feedback voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder
erkenning of compensatie voor u. U doet afstand van alle rechten die u mogelijk heeft op de
Feedback (inclusief auteursrechten of morele rechten). Stuur ons geen feedback als u verwacht te
worden betaald of wilt blijven eigenaar van of claimen van rechten in hen; jouw idee zou
geweldig kunnen zijn, maar we hebben misschien al hetzelfde of een soortgelijk idee gehad en
we willen geen geschillen. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een
derde partij die beweert dat inhoud die door u wordt gepost een inbreuk vormt op hun
intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy. We hebben het recht om berichten
die u op onze website plaatst te verwijderen als, naar onze mening, uw bericht niet voldoet aan
de inhoudsnormen die in deze sectie worden uiteengezet.
* Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten *
Tenzij anderszins aangegeven door ons, alle auteursrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten op alle inhoud en andere materialen op onze website of verstrekt in verband
met de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot de Florijncoin (FLRN Token) en/of Florijncoin
(FLRN) logo en alle ontwerpen, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, informatie, gegevens, software,
geluidsbestanden, andere bestanden en de selectie en opstelling daarvan (gezamenlijk ”
Florijncoin (FLRN) Materials”) zijn het eigendom van Florijncoin (FLRN) of onze licentiegevers of
leveranciers en worden beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten en
andere wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

Hulp nodig? Neem contact op met Florijn Agency via info@florijnagency.com of via
+31(0)880047903.

We verlenen u hierbij een beperkte, niet-exclusieve en niet-sublicentieerbare licentie voor
toegang tot en gebruik van de Florijncoin (FLRN) -materialen voor uw persoonlijk of intern zakelijk
gebruik. Een dergelijke licentie is onderworpen aan deze Voorwaarden en staat (a) een eventuele
doorverkoop van de Florijncoin (FLRN) Materialen niet toe; (b) de distributie, openbare uitvoering
of openbaar vertoning van Florijncoin (FLRN) materialen; (c) het modificeren of anderszins maken
van een afgeleide gebruik van de Florijncoin (FLRN) materialen, of een deel daarvan; of (d) elk
gebruik van de Florijncoin (FLRN) materialen anders dan voor de beoogde doeleinden. De licentie
die op grond van deze sectie wordt verleend, wordt automatisch beëindigd als we uw toegang tot
de Diensten opschorten of beëindigen.
INHOUD VAN DERDEN
Bij het gebruik van onze Diensten kunt u inhoud bekijken die door derden wordt verstrekt,
inclusief links naar webpagina’s van dergelijke partijen, inclusief maar niet beperkt tot Facebooken Twitter-links (“Inhoud van derden”). We hebben geen controle over, onderschrijven of
goedkeuren inhoud van derden en zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van derden , inclusief
maar niet beperkt tot materiaal dat misleidend, onvolledig, onjuist, aanstootgevend, onfatsoenlijk
of anderszins aanstootgevend kan zijn. Bovendien zijn uw zakelijke transacties of
correspondentie met dergelijke derde partijen uitsluitend tussen u en de derde partijen. Wij zijn
niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of enige schade als gevolg van dergelijke
transacties, en u begrijpt dat uw gebruik van inhoud van derden en uw interacties met derden op
uw eigen risico zijn.
SUSPENSIE; BEËINDIGING
In geval van Overmacht (zoals gedefinieerd in Paragraaf 23.5), schending van deze overeenkomst
of enige andere gebeurtenis die de Diensten commercieel onredelijk zou maken voor Florijncoin
(FLRN), kunnen wij, naar eigen inzicht en zonder aansprakelijkheid tot u, met of zonder
voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot alle of een deel van onze Diensten opschort. We
kunnen uw toegang tot de Diensten naar eigen goeddunken beëindigen, onmiddellijk en zonder
voorafgaande kennisgeving, en uw Florijncoin (FLRN) Account en alle gerelateerde informatie en
bestanden in zo’n account verwijderen of deactiveren zonder enige aansprakelijkheid jegens u,
bijvoorbeeld in de het geval dat u een bepaling van deze Voorwaarden schendt. In het geval van
beëindiging, Florijncoin (FLRN ) zal proberen om fondsen die zijn opgeslagen in uw Florijncoin
(FLRN) -rekening, niet anderszins aan Florijncoin (FLRN) schuldig te verklaren , tenzij Florijncoin
(FLRN) is van mening dat u fraude, nalatigheid of ander wangedrag hebt gepleegd.
BEËINDIGING VAN DIENSTEN
We kunnen naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u, met of zonder
voorafgaande kennisgeving en op elk moment, elk deel van onze Diensten tijdelijk of permanent
wijzigen of beëindigen.
Afwijzing van garanties
behalve zoals uitdrukkelijk in een schrift door de vs aan een andere wijze is verstrekt, worden
onze diensten geleverd op een “zoals die is” en “zoals beschikbaar” basis. we wijzen uitdrukkelijk
alle garanties van de soort, alsmede uitdrukkelijk of stilzwijgend, inclusief maar niet beperkt tot
impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en nietinbreuk met betrekking tot onze diensten, inclusief de informatie, inhoud en materialen bevatten
daarin.
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Je erkent dat de informatie die u opslaat of uw risico is, overdracht door onze diensten
rechtstreeks verloren of gestorneerd en/of tijdelijk niet beschikbaar kan worden als gevolg van
een aantal oorzaken, inclusief softwarestoringen, protocolveranderingen door derde partijleveranciers, internetvervuilingen, overmacht activiteiten of andere rampen met inbegrip van
derde partijen DDOS aanvallen, gepland of niet-geschreven onderhoud of andere oorzaken ofwel
binnen of buiten onze controle. u bent uitsluitend verantwoordelijk voor het aanbrengen en
onderhouden van duplicaat kopieën van om het even welke informatie u opslaan of overdracht
door onze diensten.
Beperking van de aansprakelijkheid
(a) behalve zoals wettelijk verplicht bij wet, in geen geval zullen Florijncoin (FLRN), onze
directeuren, leden, zzp,-ers, werknemers en/of teamleden of agenten aansprakelijk zijn voor
enige speciale, indirecte of gevolgschade of enige andere schade van welke aard dan ook,
inclusief maar niet beperkt tot verlies van gebruik, gederfde winst of verlies van gegevens, hetzij
in een actie in contract, onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid) of
anderszins, voortvloeiend uit of op elke manier verband houdende met het gebruik of
onvermijdbaarheid van het gebruik van onze diensten of de Florijncoin (FLRN) materialen,
inclusief zonder beperking enige schade veroorzaakt door of het gevolg van vertrouwen door
enige gebruiker van informatie die is verkregen van Florijncoin (FLRN), of die het gevolg is van
fouten, weglatingen, onderbrekingen, deletie van bestanden of e-mail, fouten, defecten, virussen,
vertragingen in werking of transmissie of eventueel niet-nakoming van voorstellen, hetzij
ongeacht of het gevolg is van een overmacht evangelie, communicatie storing, diefstal,
vernietiging of onrechtmatige toegang tot Florijncoin (FLRN) ‘s registers, programma’s of
diensten.
(b) voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal in geen geval de
totale aansprakelijkheid van Florijncoin (FLRN) (inclusief onze directeuren, leden, werknemers en
agenten), hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid, noch actief,
passief of imputerd), productaansprakelijkheid, strikte aansprakelijkheid of andere theorie,
voortvloeiend uit of betrekking hebbend op het gebruik van of onvermijdelijk gebruik, Florijncoin
(FLRN) of deze voorwaarden de kosten overschrijden die u hebt betaald aan Florijncoin (FLRN)
tijdens de 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum van claims die aan deze
aansprakelijkheid voortvloeien.

Vergoeding
U stemt ermee in om Florijncoin (FLRN) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren (en
elk van onze functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten en gelieerde
ondernemingen) van enige claim, eis, actie, schade, verlies, kosten of uitgaven, inclusief, zonder
beperking, redelijke advocatenhonoraria, voortvloeiend uit of in verband met (a) uw gebruik van
of gedrag in verband met onze Diensten; (b) eventuele feedback die u geeft; (c) uw overtreding
van deze Voorwaarden; of (d) uw schending van de rechten van een andere persoon of entiteit.
Als u verplicht bent ons te vrijwaren, hebben we het recht om, naar eigen goeddunken, elke actie
of procedure te controleren (op onze kosten) en te bepalen of we dit willen doen.
TOEPASSELIJKE WET; ARBITRAGE
Lees de volgende paragraaf aandachtig, omdat het u verplicht om geschillen met ons te
arbitreren en het beperkt de manier waarop u de ontheffing kunt vinden.
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U en Florijncoin (FLRN) komen overeen om enig geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden of
uw gebruik van de Diensten te arbitreren, behalve voor geschillen waarbij een van de partijen
billijke en andere hulp zoekt voor het vermeende onwettige gebruik van auteursrechten,
handelsmerken, handelsnamen, logo’s, handel geheimen of patenten.
U en Florijncoin (FLRN) komen overeen om elkaar binnen 30 (30) dagen na het ontstaan van een
geschil schriftelijk op de hoogte te stellen. Kennisgeving aan Florijncoin (FLRN) wordt verzonden
naar info@florijncoin.com. U en Florijncoin (FLRN) komen voorts overeen: (a) om een informele
oplossing te proberen voorafgaand aan elke eis tot arbitrage; (b) dat elke arbitrage in Nederland
zal plaatsvinden; (c) dat arbitrage door een enkele arbiter vertrouwelijk zal worden uitgevoerd in
overeenstemming met de regels van JAMS; en (d) dat de rechtbanken in Nederland exclusieve
jurisdictie hebben over alle beroepen van een arbitrale uitspraak en over elke rechtszaak tussen
de partijen die niet onderworpen zijn aan arbitrage. Afgezien van de hieronder beschreven
klassenprocedures en rechtsmiddelen, heeft de arbiter de bevoegdheid om een rechtsmiddel te
verlenen dat anders voor de rechtbank beschikbaar zou zijn. Alle geschillen tussen de partijen
worden beheerst door deze voorwaarden en de Nederlandse wetgeving, zonder gevolg te geven
aan conflictprincipes van wetten die kunnen voorzien in de toepassing van de wet van een ander
rechtsgebied. Of het geschil gehoord wordt in arbitrage of in de rechtbank, u en Florijncoin
(FLRN) zullen niet beginnen tegen de ander een class action, class arbitration of representatieve
actie of procedure.
DIVERSEN
24.1 Volledige overeenkomst; Volgorde van voorrang. Deze Voorwaarden bevatten de gehele
overeenkomst en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken tussen de partijen met
betrekking tot de Diensten. Deze voorwaarden doen niets af aan de bepalingen of voorwaarden
van enige andere elektronische of schriftelijke overeenkomst die u mogelijk heeft met Florijncoin
(FLRN) voor de Diensten of voor een ander Florijncoin (FLRN) -product of -dienst of anderszins. In
geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en enige andere overeenkomst die u
mogelijk heeft met Florijncoin (FLRN ), hebben de voorwaarden van die andere overeenkomst
alleen betrekking als deze Voorwaarden specifiek zijn geïdentificeerd en verklaard worden te
worden opgeheven door dergelijke andere overeenkomst.
24.2 Wijziging. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken van tijd tot tijd
wijzigingen of aanpassingen aan deze Voorwaarden aan te brengen. Als we deze Voorwaarden
wijzigen, zullen we u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen, zoals door een e-mail te
sturen, op de startpagina van de Site te vermelden en / of door de gewijzigde Voorwaarden via de
toepasselijke Florijncoin (FLRN) websites te plaatsen en mobiele applicaties en het bijwerken van
de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan deze Voorwaarden. De gewijzigde Voorwaarden worden
onmiddellijk na plaatsing voor nieuwe gebruikers van de Diensten als effectief beschouwd. In alle
andere gevallen worden de gewijzigde voorwaarden van kracht voor reeds bestaande gebruikers
op een van de volgende tijdstippen : ( i ) de datum waarop gebruikers klikken of op een knop
drukken om dergelijke wijzigingen te accepteren, of (ii) voortgezet gebruik van onze Diensten 30
dagen na Florijncoin ( FLRN) geeft kennisgeving van dergelijke wijzigingen. Alle gewijzigde
voorwaarden zijn prospectief van toepassing op het gebruik van de Diensten nadat dergelijke
wijzigingen van kracht zijn geworden. Als u niet akkoord gaat met gewijzigde voorwaarden, moet
u stoppen met het gebruik van onze Diensten en contact met ons opnemen om uw account te
beëindigen.
24.3 Ontheffing. Ons falen of vertraging in het uitoefenen van enig recht, machtiging of privilege
onder deze Voorwaarden zal niet werken als een verklaring van afstand daarvan.
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24.4 scheidbaarheid. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een van deze voorwaarden
heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere van deze voorwaarden,
die allemaal volledig van kracht en van kracht blijven.
24.5 Overmachtsgebeurtenissen. Florijncoin (FLRN) is niet aansprakelijk voor (1) enige
onnauwkeurigheid, fout, vertraging of weglating van ( i ) enige informatie, of (ii) de verzending of
levering van informatie; (2) enig verlies of enige schade voortvloeiend uit een gebeurtenis buiten
Florijncoin (FLRN) redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot overstroming, buitengewone
weersomstandigheden, aardbevingen of andere handelingen van God, brand, oorlog, oproer,
oproer, arbeidsconflict, ongeval, actie van de overheid, communicatie, stroomuitval, of
apparatuur of softwarestoring of elke andere oorzaak buiten Florijncoin (FLRN) redelijke controle
(elk een “Force Majeure Event”).
24.6 Taak. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen of
overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Florijncoin (FLRN), inclusief van
rechtswege of in verband met een wijziging van zeggenschap. Florijncoin (FLRN) kan zijn of haar
rechten onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen of overdragen zonder uw
toestemming of goedkeuring te verkrijgen.
24.7 Koppen. Koppen van secties zijn alleen voor het gemak en mogen niet worden gebruikt om
dergelijke secties te beperken of te interpreteren.
24.8 Overleving. 23.8 Afdelingen 2 (Eligibility), Section 3 ( Florijncoin (FLRN) Account), 8 (Risk
Disclosure), 10 (Fees), 12 (Unclaimed Property), 14 (Feedback), 15 (Copyrights), 16 (Trademarks),
17 (Inhoud van derden), 20 (Afwijzing van garanties), 21 (Beperking van aansprakelijkheid); 22
(Vrijwaring), 23 (Toepasselijk recht, Arbitrage) en dit Artikel 24 (Diversen) blijven van kracht na
beëindiging of afloop van deze Voorwaarden.
Door zich op enigerlei wijze te registreren voor en / of gebruik te maken van de Voorwaarden,
inclusief maar niet beperkt tot het bezoeken van of bladeren op de Website, gaat u akkoord met
deze Algemene Voorwaarden en alle andere bedieningsregels, beleidslijnen en procedures die
van tijd tot tijd op de website kunnen worden gepubliceerd. Site door ons, waarvan elk door
middel van verwijzing is opgenomen en waarvan elke site van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt
zonder kennisgeving aan u.
Bepaalde Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden
die door ons zijn gespecificeerd; uw gebruik van dergelijke Diensten is onderworpen aan die
aanvullende Algemene Voorwaarden, die door deze verwijzing in deze Algemene Voorwaarden
zijn opgenomen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Voorwaarden,
inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die bijdragen leveren aan inhoud, informatie en
andere materialen of diensten, geregistreerd of anderszins.
ARBITRAGE AANKONDIGING EN GROEPSGEDING WAIVER: met uitzondering van bepaalde
soorten geschillen beschreven in de ARBITRAGE hieronder, STEMT dat geschillen tussen u en ons
door zich te binden, INDIVIDUELE arbitrage is opgelost en u afziet van uw recht op deelname aan
een class action-rechtszaak of klasse -WIJDE ARBITRAGE.
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In aanmerking te komen. U verklaart en garandeert dat u tenminste 18 jaar oud bent. Als u
jonger bent dan 18 jaar, mag u de Diensten onder geen enkele omstandigheid of om welke reden
dan ook gebruiken. We kunnen, naar eigen goeddunken, weigeren de Diensten aan een persoon
of entiteit aan te bieden en de toelatingscriteria op elk moment wijzigen. U bent zelf
verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze Servicevoorwaarden in overeenstemming zijn
met alle wetten, regels en voorschriften die op u van toepassing zijn en dat het recht op toegang
tot de Diensten wordt ingetrokken wanneer deze Servicevoorwaarden of het gebruik van de
Diensten verboden is of in de mate waarin, verkoop of levering van de Diensten in strijd is met
toepasselijke wetgeving, regel of regelgeving. Verder worden de Diensten alleen voor uw gebruik
aangeboden en niet voor gebruik of voordeel van een derde partij.
Inhoud.
Definitie. Voor de doeleinden van deze Algemene voorwaarden omvat de term “Inhoud”, zonder
beperking, informatie, gegevens, tekst, foto’s, video’s, audioclips, software, algoritmen,
geschreven berichten en opmerkingen, software, scripts, grafische afbeeldingen en interactieve
functies gegenereerd, verstrekt of anderszins toegankelijk gemaakt op of via de Diensten. Voor
de doeleinden van deze Overeenkomst omvat “Inhoud” ook alle Gebruikerscontent (zoals
hieronder gedefinieerd).
Gebruikersinhoud. Alle inhoud die door gebruikers aan de Diensten is toegevoegd, gemaakt,
geüpload, ingediend, gedistribueerd of gepost (gezamenlijk ‘Gebruikersinhoud’), openbaar gepost
of privé verzonden, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon die deze
gebruikersinhoud heeft gemaakt. U verklaart dat alle door u verstrekte gebruikerscontent
correct, volledig en up-to-date is en in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels
en voorschriften. U erkent dat alle inhoud, inclusief gebruikerscontent, waartoe u toegang hebt
verkregen door gebruik te maken van de Diensten, voor uw eigen risico is en dat u zelf
verantwoordelijk bent voor enige schade of verlies voor u of een andere partij die hieruit
voortvloeit. We kunnen niet garanderen dat de inhoud die u op of via de Diensten bezoekt
correct is of blijft.
Kennisgevingen en beperkingen. De Diensten kunnen inhoud bevatten die door ons, onze
partners of onze gebruikers is verstrekt en die wordt beschermd door auteursrechten,
handelsmerken, servicemerken, patenten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en
wetten. U dient zich te houden aan alle auteursrechtelijke kennisgevingen, informatie en
beperkingen die zijn opgenomen in Inhoud die via de Diensten wordt geopend.
Gebruik Licentie. Met inachtneming van deze Servicevoorwaarden verlenen we aan elke
gebruiker van de Diensten een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-sublicenteerbare en nietoverdraagbare licentie om inhoud te gebruiken, uitsluitend met het oog op het gebruik van de
Diensten. Gebruik, reproductie, wijziging, distributie of opslag van inhoud voor andere
doeleinden dan het gebruik van de Diensten is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van ons. U mag geen inhoud verkopen, in licentie geven, verhuren of
anderszins gebruiken of exploiteren voor commercieel gebruik of op een manier die inbreuk
maakt op enig recht van derden.
Licentieverlening. Door Gebruikerscontent via de Diensten in te dienen, verleent en verleent u
ons een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, royaltyvrije, volledig betaalde,
sublicentieerbare en overdraagbare licentie om te gebruiken, te bewerken, aan te passen, in te
korten, samen te voegen, te reproduceren, te distribueren , afgeleide werken voorbereiden,
weergeven, uitvoeren en anderszins volledig gebruikmaken van de Gebruikerscontent in verband
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met de Site, de Diensten en onze (en onze opvolgers en rechtverkrijgenden) bedrijven, inclusief
maar niet beperkt tot het promoten en herverdelen van een deel of het geheel van de Site of de
Diensten (en afgeleide werken daarvan) in alle media-indelingen en via alle mediakanalen
(inclusief, zonder beperking, websites en feeds van derden), en inclusief na uw beëindiging van
uw Account of de Diensten.U doet ook hierbij en verleent elke gebruiker van de Site en / of de
Diensten een niet-exclusieve, eeuwigdurende licentie voor toegang tot uw Gebruikersinhoud via
de Site en / of de Diensten, en voor gebruik, bewerking, wijziging, reproductie, distributie, het
voorbereiden van afgeleide werken van, het weergeven en uitvoeren van dergelijke
Gebruikersinhoud, inclusief na uw beëindiging van uw Account of de Diensten. Voor alle
duidelijkheid, de voorgaande licentieverlening aan ons en onze gebruikers heeft geen invloed op
uw andere eigendoms- of licentierechten in uw Gebruikersinhoud, inclusief het recht om extra
licenties te verlenen aan uw Gebruikersinhoud, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. U
verklaart en garandeert dat u alle rechten hebt om dergelijke licenties aan ons te verlenen
zonder inbreuk op of schending van de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot, alle
privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken, contractrechten, of enig
ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten.
Beschikbaarheid van inhoud. We kunnen niet garanderen dat inhoud op de Site of via de
Diensten beschikbaar wordt gemaakt. We behouden ons het recht voor, maar hebben geen
enkele verplichting om, ( i ) op elk moment, zonder kennisgeving aan u en om welke reden dan
ook (naar eigen goeddunken) inhoud te verwijderen, te bewerken of aan te passen (inclusief,
maar niet beperkt tot) ontvangst van claims of aantijgingen van derden of autoriteiten met
betrekking tot dergelijke Content of als we ons zorgen maken dat u deze Servicevoorwaarden
hebt overtreden), of zonder enige reden en (ii) om inhoud van de Diensten te verwijderen of
blokkeren.
Gedragsregels.
Als gebruiksvoorwaarde, belooft u de Diensten niet te gebruiken voor enig doel dat is verboden
door deze Servicevoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met
de Diensten.
U mag (en mag geen derde partij toestaan): (a) enige actie ondernemen of (b) uploaden van,
downloaden naar, plaatsen, indienen of anderszins verspreiden of vergemakkelijken van de
verspreiding van enige Inhoud op of via de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot enige
Gebruikersinhoud, dat:
Schendt een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander recht
van een andere persoon of entiteit of schendt een wet of contractuele plicht (zie ons
auteursrechtbeleid);
U weet dat het vals, misleidend, onwaar of onnauwkeurig is;
Onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus,
invasief voor andermans privacy, onrechtmatig, obsceen, vulgair, pornografisch, aanstootgevend,
profaan, naaktheid bevat of toont, seksuele activiteit bevat of weergeeft, of anderszins ongepast
is als door ons naar eigen goeddunken bepaald;
Ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, junk of bulk e-mail (“spamming”);
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Bevat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s die zijn ontworpen
of bedoeld om de juiste werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te
verstoren, beschadigen, beperken of belemmeren of om onbevoegde toegang tot een systeem te
verkrijgen of te verkrijgen; gegevens, wachtwoord of andere informatie van ons of van een derde
partij;
Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief een van onze werknemers of
vertegenwoordigers;
Omvat iemands identificatiedocumenten of gevoelige financiële informatie.
U zult niet: ( i ) enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig hoge belasting van de
infrastructuur van onze (of onze derde partij) oplegt of kan opleggen (zoals door ons naar eigen
goeddunken bepaald); (ii) de goede werking van de Diensten of enige activiteiten die worden
uitgevoerd op de Diensten, belemmeren of proberen te verstoren; (iii) omzeilen, omzeilen of
proberen omzeilen of omzeilen van maatregelen die we kunnen gebruiken om toegang tot de
Diensten (of andere accounts, computersystemen of netwerken verbonden met de Diensten) te
voorkomen of te beperken; (iv) uitvoeren van enige vorm van autoresponder of “spam” op de
Diensten; (v) gebruik handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of andere processen
om een pagina van de Site te “crawlen” of “spinnen”; (vi) alle Content van de Diensten te oogsten
of te schrappen; of (vii) anderszins actie ondernemen in strijd met onze richtlijnen en ons beleid.
U mag (direct of indirect): ( i ) geen broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van enig
onderdeel van de Diensten ontcijferen, decompileren, disassembleren, onderwerpen aan reverse
engineering of anderszins proberen te ontlenen (met inbegrip van maar niet beperkt tot
toepassingen), behalve aan de in beperkte mate toepasselijke wetten specifiek dergelijke
beperkingen verbieden, (ii) afgeleide werken van enig onderdeel van de Diensten wijzigen,
vertalen of anderszins creëren , of (iii) de rechten die u ontvangt kopiëren, huren, leasen,
distribueren of anderszins overdragen hieronder. U dient zich te houden aan alle toepasselijke
lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving.
We behouden ons ook het recht voor om informatie te bekijken, te lezen, te bewaren en
openbaar te maken, zoals wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit noodzakelijk is om ( i ) te
voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, (ii)
deze Servicevoorwaarden te handhaven, inclusief onderzoek van mogelijke schendingen hiervan,
(iii) het detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude, beveiliging of technische
problemen, (iv) reageren op verzoeken om gebruikersondersteuning, of (v) de rechten,
eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers en het publiek beschermen.
Diensten van derden. De Diensten kunnen u toestaan om op het internet naar andere websites,
Diensten of bronnen te linken, en andere websites, Diensten of bronnen kunnen koppelingen
naar de Diensten bevatten. Wanneer u bronnen van derden op internet gebruikt, doet u dit op
eigen risico. Deze andere bronnen zijn niet onder onze controle en u erkent dat wij niet
verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud, functies, nauwkeurigheid, wettigheid,
geschiktheid of enig ander aspect van dergelijke websites of bronnen. De opname van een
dergelijke link impliceert niet dat onze goedkeuring of enige connectie tussen ons en hun
exploitanten. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of
aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk
veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud,
goederen of diensten beschikbaar op of via een dergelijke website of bron

Hulp nodig? Neem contact op met Florijn Agency via info@florijnagency.com of via
+31(0)880047903.

Betalingen en facturatie.
Betaalde Diensten. Bepaalde van onze Diensten kunnen nu of in de toekomst worden betaald (de
“Betaalde Diensten”). Houd er rekening mee dat alle betalingsvoorwaarden die aan u worden
gepresenteerd tijdens het gebruik van of het aanmelden voor een Betaalde Service, onderdeel
uitmaken van deze Overeenkomst.
Facturatie. Wanneer u ervoor kiest om een creditcard te gebruiken voor uw betaling, gebruiken
we een derde betalingsverwerker (de “Betalingsverwerker”) om u via een betaalrekening die aan
uw account is gekoppeld op de Diensten (uw “Factureringsaccount”) voor gebruik te factureren
van de betaalde Diensten. De verwerking van betalingen is onderworpen aan de voorwaarden,
voorwaarden en privacy beleid van de Betalingsverwerker naast deze Overeenkomst. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor fouten door de Betalingsverwerker. Door ervoor te kiezen om Betaalde
Diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord ons via de Betalingsverwerker alle kosten te
betalen tegen de prijzen die dan gelden voor elk gebruik van dergelijke Betaalde Diensten in
overeenstemming met de toepasselijke betalingsvoorwaarden en machtigt u ons via de
Betalingsverwerker, om de door u gekozen betalingsprovider ( uw “Betalingsmiddel”). U stemt
ermee in om de betaling uit te voeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. We
behouden ons het recht voor om fouten of vergissingen die het maakt te corrigeren, zelfs als het
al om betaling heeft gevraagd of ontvangen.
Betalingsmiddel. De voorwaarden van uw betaling zijn gebaseerd op uw betalingsmethode en
kunnen worden bepaald door overeenkomsten tussen u en de financiële instelling,
creditcardmaatschappij of een andere aanbieder van de door u gekozen betalingsmethode. Als
wij via de Betalingsverwerker geen betaling van u ontvangen, wordt uw account opgeschort.
Huidige informatie vereist. U moet huidige, volledige en nauwkeurige gegevens voor uw
factuurrekening verstrekken. u dient altijd alle informatie te updaten om uw rekeningaccount
lopend, volledig en nauwkeurig te houden (zoals een verandering in factuuradres,
creditcardnummer of de datum van de creditcardstatus) en u dient ons of onze
betalingsprocessor onmiddellijk te dienen als uw betaalmethode is geannuleerd (bijv. voor verlies
of diefstal) of indien u gewaarschuwd wordt van een potentiële inbreuk op de veiligheid.
Wijziging in geautoriseerde hoeveelheid. Als het bedrag dat aan uw factureringsaccount moet
worden aangerekend, verschilt van het bedrag dat u vooraf hebt geautoriseerd (anders dan
vanwege het opleggen of wijzigen van het bedrag van de omzetbelasting), hebt u het recht om
het bedrag te ontvangen en dat zullen we ook doen. in rekening te brengen en de datum van het
laden vóór de geplande datum van de transactie. Elke overeenkomst die u hebt met uw
betalingsprovider bepaalt uw gebruik van uw betaalmethode. U stemt ermee in dat we de
gemaakte kosten kunnen cumuleren en deze als een of meer geaggregeerde afschrijvingen
kunnen indienen tijdens of aan het einde van elke betalingscyclus.
Beëindiging. We kunnen uw toegang tot alle of een deel van de Diensten op elk moment
beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang, wat kan
resulteren in de verbeurdverklaring en vernietiging van alle informatie in verband met uw
lidmaatschap. Alle bepalingen van deze Servicevoorwaarden die naar hun aard na beëindiging
van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief, maar niet beperkt tot, licenties
voor Gebruikerscontent, eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, vrijwaring en
aansprakelijkheidsbeperkingen.
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Deelbaarheid. Als het verbod op class actions en andere claims die namens derden zijn ingediend
hierboven niet uitvoerbaar blijkt te zijn, is alle voorgaande taal in dit arbitragegedeelte ongeldig.
Deze arbitrageovereenkomst zal de beëindiging van uw relatie met ons overleven.
Toepasselijk recht en jurisdictie. Deze Servicevoorwaarden zijn onderworpen aan en worden
geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. U gaat ermee akkoord dat
elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het onderwerp van deze Servicevoorwaarden
onder de exclusieve jurisdictie en locatie van Nederland valt.
Wijziging. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Servicevoorwaarden
te wijzigen of te vervangen, of de Diensten te wijzigen, op te schorten of te beëindigen (inclusief,
zonder beperking, de beschikbaarheid van een functie, database of inhoud) op elk gewenst
moment door een bericht plaatsen op de site of door u een kennisgeving te sturen via de
Diensten, via e-mail of via een ander geschikt middel voor elektronische communicatie. We
kunnen ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en Diensten of uw toegang tot
onderdelen of alle Diensten beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Hoewel we u
tijdig op de hoogte zullen brengen van wijzigingen, is het ook uw verantwoordelijkheid om deze
Servicevoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de Diensten blijft gebruiken
nadat u op de hoogte bent gesteld van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden, betekent dit dat
u akkoord gaat met deze wijzigingen, die van toepassing zijn op uw voortdurende gebruik van de
Diensten in de toekomst. Uw gebruik van de Diensten is onderhevig aan de Servicevoorwaarden
die van kracht zijn op het moment van dergelijk gebruik.
Feedback. We verwelkomen en moedigen u aan om feedback, opmerkingen en suggesties te
geven voor verbeteringen aan de Diensten (“Feedback”). U kunt feedback indienen door ons een
e-mail te sturen op info@florijncoin.com. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle feedback het
enige en exclusieve eigendom van ons is en dat u hierbij onherroepelijk aan ons toekent en
ermee instemt om onherroepelijk aan ons al uw rechten, titels en belangen in en aan alle
feedback toe te vertrouwen, inclusief maar niet beperkt tot alle wereldwijde octrooien,
auteursrechten, handelsgeheimen, morele en andere eigendomsrechten of intellectuele
eigendomsrechten daarop. Op ons verzoek en op onze kosten, zult u documenten uitvoeren en
verdere handelingen verrichten die wij redelijkerwijs kunnen vragen om ons te helpen bij het
verkrijgen, perfectioneren en onderhouden van zijn intellectuele eigendomsrechten en andere
wettelijke bescherming voor de feedback.
E-mail. Door u te registreren of een bestelling bij ons te plaatsen, stemt u ermee in om e-mails
van ons te ontvangen met betrekking tot uw bestelling. Als u zich registreert of een bestelling bij
ons plaatst, stemt u er bovendien mee in commerciële e-mail van ons te ontvangen. Als u geen
commerciële e-mail van ons wenst te ontvangen, kunt u uw naam uit de e-maillijst verwijderen
door contact met ons op te nemen e-mail: info@florijncoin.com
Diversen. Volledige overeenkomst en scheidbaarheid. Deze Servicevoorwaarden zijn de volledige
overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Diensten, inclusief het gebruik van de Site,
en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen (mondeling, schriftelijk of
elektronisch) tussen u en ons met betrekking tot de Diensten. Als een bepaling van deze
Servicevoorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, wordt die bepaling tot het
noodzakelijke minimum beperkt of verwijderd, zodat deze Servicevoorwaarden anders volledig
van kracht en uitvoerbaar en afdwingbaar blijven. Het falen van een van de partijen om enig
recht uit te oefenen dat hierin is voorzien, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand
van enige verdere rechten hieronder.
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Overmacht. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen hieronder,
wanneer dit falen het gevolg is van een reden buiten onze redelijke controle, inclusief, maar niet
beperkt tot communicatiefouten of verslechtering. Wanneer we niet worden geaccepteerd door
de grote hoofdbeurzen , zijn we niet verantwoordelijk, ons Florijncoin- team zal alles proberen
wat het kan. Om de Florijncoin op de belangrijkste beurzen te brengen! Als het Florijncoin- team
niet overschrijdt, betalen we de belegde FLRN tokens niet terug, maar dat is uw risico om te
investeren in onze Florijncoin- FLRN tokens en ons bedrijf!
Ons Florijncoin- team zal alle inspanningen en kosten doen om de Florijncoin (FLRN) tot een
succes te maken!
Opdracht. Deze Servicevoorwaarden zijn persoonlijk voor u en kunnen niet door u worden
overgedragen, overgedragen of in sublicentie worden gegeven, tenzij met onze voorafgaande
schriftelijke toestemming. We kunnen onze rechten en verplichtingen hieronder toewijzen,
overdragen of delegeren zonder toestemming.
Agency. Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidsrelatie gecreëerd als
gevolg van deze Servicevoorwaarden en geen van de partijen heeft enige autoriteit om de ander
in enig opzicht te binden.
Mededelingen. Tenzij anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden, zullen alle kennisgevingen
onder deze Algemene Voorwaarden schriftelijk gebeuren en worden ze geacht naar behoren te
zijn gegeven bij ontvangst, indien persoonlijk bezorgd of verzonden per aangetekende of
aangetekende post, met een verzoek om terugzending; wanneer de ontvangst elektronisch wordt
bevestigd, indien verzonden per fax of e-mail; of de dag nadat deze is verzonden, indien
verzonden voor levering de volgende dag door erkende nachtelijke bezorgservice. Elektronische
mededelingen moeten worden gestuurd naar info@florijncoin.com
Geen verklaring van afstand. Ons onvermogen om een deel van deze Algemene voorwaarden af
te dwingen houdt geen afstand van ons recht in om later of enig ander deel van deze Algemene
Voorwaarden af te dwingen. Afzien van naleving in een bepaald geval betekent niet dat we in de
toekomst afzien van naleving. Om te zorgen dat een verklaring van afstand van de naleving van
deze algemene voorwaarden bindend is, moeten we u schriftelijk op de hoogte brengen van een
dergelijke afstand door een van onze geautoriseerde vertegenwoordigers.
Rubrieken. De kopjes en paragraaftitels in deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld
ter verduidelijking en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.
U kunt contact met ons opnemen op het volgende adres:
Florijncoin (FLRN Tokens)
Schweitzerlaan 16
5644 DL Eindhoven – Noord-Brabant
Nederland
Telefoonnummer: +31 (0) 880047903
E info@florijncoin.com
* Onderdeel van de Ecrypty Group B.V.
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Disclaimer
Alle inhoud op deze website www.Florijncoin.com en www.flrn.eu en de inhoud van de white
papers en andere gerelateerde documenten, is uitsluitend in handen van (de mensen achter)
Florijncoin, alle rechten voorbehouden (hierin bekend als Florijncoin). De Florijncoin FLRNblockchain en alle onderdelen ervan zijn ontwikkeld door Ecrypty Group B.V.-nummer van
handelsonderneming 57772320 en Copyright BIOP 1034713. PO-box 6040, 5600 HA Eindhoven
Noord-Brabant, Nederland. Bel +31 (0) 880047901, www.ecrypty.com, info@ecrypty.com.
De inhoud van deze website, de White Papers en andere gerelateerde documenten is om u te
informeren over een concept en een algemeen plan waar we nu vooruitgang willen boeken.
De tijdlijn geeft de ideale situatie weer, waarbij een algemeen risico van toepassing is, zoals
tegenslagen tijdens de ontwikkeling, financiële hindernissen, technische of andere problemen die
niet te voorzien zijn.
Florijncoin zoekt altijd naar verbetering, laat het ons weten als je iets wilt verbeteren. Dat is de
reden waarom de inhoud in deze website aan verandering onderhevig is, omdat we communitygedreven werken.
Florijncoin en dit document vormen op geen enkele manier een aanbod tot werving van
aandelen of effecten in Florijncoin of enig ander gerelateerd bedrijf. Dit document is niet bedoeld
om u op de hoogte te stellen van enige beleggingsbeslissing die u kunt nemen en er zijn geen
aanbevelingen voor financieel of beleggingsadvies bedoeld.
Florijncoin is gebouwd door is een onafhankelijk bedrijf dat een open blockchain met dezelfde
naam produceert. De Florijncoin FLRN-blockchain kan worden bediend door iedereen die dat wil.
Wanneer iemand Florijncoin FLRN-tokens wil kopen, adviseren wij hen advies in te winnen bij
juridische, financiële, fiscale en beleggingsprofessionals en andere adviseurs om hen te helpen
beslissen of het een slimme zet is om Florijncoin FLRN-tokens te kopen.
Florijncoin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kapitaalverlies veroorzaakt door informatie op
deze website, het White Papers en andere gerelateerde documenten.
Florijncoin is zich bewust van de waarde van data voor zijn gebruikers. Om de regels in het
huidige systeem die we kennen als de Europese Unie te volgen, zal Florijncoin de juiste wettelijke
wetten en vereisten met betrekking tot KYC/AML uitvoeren en ernaar streven de waarden van
transparantie en eerlijkheid te behouden. Florijncoin zal ook voldoen aan de GDPR-regels, op
welke gebieden dit ook van toepassing is. Indien u betaald via uw bankrekening naar onze
bankrekening mogen wij er ook gevoeglijk vanuit gaan dat uw bank een duel diligence naar u
heeft gedaan en zullen wij de betaling op onze bank accepteren #UBO
De gemeenschaps-gedreven aanpak die Florijncoin initieert, maakt het zo dat het gericht is op
een open en gedeelde online gemeenschap, die over het algemeen op microniveau Europa (hun
huis) zal verbeteren. Dit betekent dat alle ontwikkeling democratisch is opgebouwd.
Technische ontwikkelingen genoemd in dit document: Florijncoin(FLRN Tokens), de Florijncoin
Wallets (desktop versies, mobiele versies, en ontwikkelingen hieromtrent) zijn in ontwikkeling en
zullen dat de komende jaren zijn.
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Deze website, zijn white paper en andere gerelateerde documenten stellen voor om ontwikkelde
concepten te zijn.
De soft cap die wordt gefinancierd door FLRN-token kopers moet worden beschouwd als een
startkapitaal. Dit is te beschouwen als een zakelijk risico dat van toepassing is op elke startup en
kan niet worden ingewisseld.
Daarom kunnen Florijncoin tijdens de ontwikkeling geen garanties of garanties geven met
betrekking tot de werking, de winst en technische details, tenzij anders vermeld. Het Florijncointeam zal nauw samenwerken met de Florijncoin-gemeenschap over elk niveau van voortgang of
ontwikkeling.
Florijncoin staat voor open handel in Europa en ook in Florijncoin FLRN-tokens. Dat gezegd
hebbende, geeft Florijncoin geen garanties over de waarde en prestaties van de Florijncoin FLRNtokens. Florijncoin treedt zelfstandig op en alle deelnemers aan de verkoop van het Florijncoin
FLRN-token zullen naar verwachting ook onafhankelijk handelen.
Het Florijncoin-team adviseert elke mogelijke deelnemer of lid van de Florijncoin-gemeenschap
om zelf te bepalen welk potentieel en rendement zij het Florijncoin FLRN-token zullen opleveren.
Opmerking: hou er rekening mee dat het terugkopen maximaal 50% van uw initiële investering
kan zijn.
Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn om gebruik te kunnen maken van en te kunnen kopen
en verkopen met Florijncoin en in gebruik van de Florijncoin Wallets. Florijncoins beschikbaar
voor de meeste mensen van 18 jaar en ouder in: Albanië, Andorra, Armenië,, Oostenrijk,
Azerbeidzjan, België, Bosnië, Bulgarije, Tsjechische Republiek, Kroatië, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Georgië, Estland, Faeröer, Finland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kazachstan,
Kosovo, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro,
Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië,
Slowakije, Spanje , Zweden Zwitserland.
Het bezitten van Florijncoin beperkt zich niet tot grenzen. Florijncoin kan wereldwijd worden
verhandeld, maar kan alleen door Europeanen op de Florijncoin Marketplace worden
verhandeld.
Florijncoins een cryptocurrency. Dit betekent dat het niet wordt ondersteund, ondersteund of
erkend als een valuta door overheden of banken. Subjectief gezien is elk teken bedoeld als een
product dat wordt geproduceerd en verkocht door de Florijncoin FLRN-blockchain.
Dit betekent dat de Florijncoin FLRN-blockchain is gemaakt door een onafhankelijk bedrijf, maar
een eigen levensduur heeft buiten dit bedrijf. De ontwikkeling van het product zal binnen het
bedrijf worden uitgevoerd, maar afgezien daarvan is de Florijncoin FLRN-code open source en
openbaar.
Florijncoin betekent aandacht schenken aan een beter leven voor burgers in Europa. Florijncoin
betekent alleen maar een betere optie bieden dan de andere optie die veel Europeanen als
betaalmiddel hebben: de euro.
Het team achter Florijncoin realiseert zich dat er andere cryptocurrencies zijn die in heel Europa
over de hele wereld kunnen worden gebruikt om als betalingssysteem te gebruiken.
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De verschillen met andere cryptocurrency’s zijn dat Florijncoin zich richt op het bieden van gratis
handel met een gemakkelijk betaalmiddel voor Europeanen en een mogelijke oplossing biedt
voor de problemen – geheel of gedeeltelijk – veroorzaakt door de euro.
Florijncoin staat voor een beter en vrij verenigd Europa zonder grenzen, waar Europeanen op
lokaal niveau elkaar kunnen ondersteunen door de openheid, grenzeloosheid en eerlijkheid van
Florijncoin.
Florijncoin is niet hier om ‘de Europese Unie te vernietigen’, Florijncoin zou het liever
herdefiniëren. Hoewel Brussel kan worden bekritiseerd door leden van de Florijncoingemeenschap, betekent Florijncoin een andere valuta-oplossing te bieden voor Europa, waar veel
Europeanen de laatste decennia geen echte keuze hebben gemaakt.
Eenmaking van Europa op een bepaalde manier zou mogelijk zijn, zolang we ons maar kunnen
concentreren op de voordelen die het zal hebben voor de mensen op het continent.
Lokale autoriteiten: 21 juni 2017 Nieuwswebsite AFM in Nederland
Wat zijn de risico’s van beleggen in virtuele valuta?
Meer en meer consumenten zijn geïnteresseerd in beleggingen in virtuele valuta, deels vanwege
het spectaculaire rendement. Virtuele valuta (ook wel cryptocurrency genoemd) kan worden
omschreven als een betaalmiddel dat niet wordt gecontroleerd en niet wordt uitgegeven of
gegarandeerd door een centrale bank. Bitcoin en Ethereum zijn bekende voorbeelden, maar er
zijn ook honderden verschillende virtuele valuta’s.
Een financiële zeepbel?
Vanwege de recente toename in populariteit en de explosieve prijsstijgingen, vertonen deze
valuta overeenkomsten met een financiële zeepbel. Met een bubbel kunnen de prijzen heel lang
oplopen, maar een klein evenement, zoals een negatief nieuws-item, kan het plotseling doen
barsten. Realiseert u zich dat de prijzen altijd heel onverwacht en heel snel kunnen dalen en
stijgen. Garanties uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst! Cryptocurrency’s
kunnen risicovoller zijn!
Meer risico’s
Naast het risico van het vormen van een zeepbel, wijst de AFM ook op andere risico’s bij
beleggingen in virtuele valuta:
Virtuele valuta valt op dit moment buiten het toezicht van de AFM en DNB. De tarieven van
virtuele valuta kunnen tientallen of zelfs honderden procent per dag fluctueren. Bovendien
bestaat er een reëel risico dat de waarde van een virtuele valuta permanent tot nul kan dalen, en
dan bent u uw geld kwijt. Virtuele valuta’s zijn kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Het is mogelijk
dat anderen via een hack toegang krijgen tot uw portemonnee, wat betekent dat u uw virtuele
valuta kunt verliezen. Als u het wachtwoord van uw digitale portefeuille verliest, is het op geen
enkele manier meer toegankelijk. Dit betekent dat u voor altijd uw investering bent kwijtgeraakt.
Veel virtuele valuta hebben weinig handel. Dit maakt ze kwetsbaar voor prijsmanipulatie,
bijvoorbeeld door de prijs kunstmatig op te pompen. De grote toename in populariteit kan
aanbieders aantrekken met frauduleuze bedoelingen. U kunt bijvoorbeeld een slachtoffer
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worden van een piramidespel met virtuele valuta. Hiermee kunt u uw geïnvesteerde geld
verliezen
De AFM adviseert consumenten die in virtuele valuta willen beleggen om zich onder te dompelen
in het product. Houd rekening met de risico’s en kosten, spreid uw investeringen en investeer
nooit meer geld dan u kunt missen.
Meer informatie over beleggen is te vinden op de consumentenwebsite van de AFM, zie:
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/juni/virtuele-valuta
De AFM zet zich in voor eerlijke en transparante financiële markten.
Als onafhankelijk toezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.
Alle inhoud op deze website, de White Papers en andere gerelateerde documenten kan worden
ten alle tijden tussendoor worden gewijzigd, bekijk daarom regelmatig de voorwaarden op de
website, zie www.florijncoin.com
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