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1 Inleiding

Welk product je ook kiest voor je beleggingen, er is altijd een risico behorend bij dat product. De
waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en je kunt minder terugkrijgen dan je
oorspronkelijke inleg, of zelfs je hele inleg verliezen. Bij beleggingen met hogere verwachte
opbrengsten is het risico vaak ook hoger. Houd rekening met deze risico's als je belegt en beleg
zorgvuldig.

Deze pagina is bedoeld om je een overzicht te geven van de specifieke risico's die verbonden
zijn aan het beleggen in cryptovaluta's. Deze lijst is zo correct en compleet mogelijk, maar in de
praktijk kunnen er nog andere risico's optreden. Het is daarom goed om je ervan bewust te zijn
dat je risico's loopt wanneer je in cryptovaluta's belegt. Overweeg zorgvuldig of je deze risico's
wel wilt lopen en of je je dat kunt veroorloven.

Vóór je een beleggingsrekening bij BUX opent, is het belangrijk dat je weet welke risico's je
loopt en dat je de risico's hebt gelezen en begrepen. Lees deze pagina dus goed door voor je
verdergaat en een cryptobeleggingsrekening bij BUX Crypto opent of via de BUX Zero-app in
cryptovaluta's gaat handelen.

2 Algemene risico's verbonden aan beleggen in cryptovaluta's

Cryptovaluta's zijn een vorm van Digitale Valuta's: virtuele, elektronische munten die kunnen
worden verhandeld tussen natuurlijke personen en/of rechtspersonen. Omdat de betaling
rechtstreeks tussen tegenpartijen geschiedt, is er bij Digitale Valuta's geen sprake van
tussenpersonen, processtappen en kosten in verband met de benodigde infrastructuur. Dit in
tegenstelling tot traditionele betaalmethoden, waar je een bank of clearinghouse voor nodig
hebt. Crypto's kunnen ook zorgen voor eenvoudigere en transparantere geldstromen.

Beleggen in Digitale Valuta's brengt risico's met zich mee. Het is daarom belangrijk dat je deze
risico's kent en begrijpt voordat je daarin gaat beleggen. Beleggen in digitale valuta's gaat
gepaard met verschillende risico's. In de volgende paragrafen hebben wij een aantal risico's op
een rij gezet. Let op: dit is geen uitputtende opsomming.
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2.1 Koersrisico
Digital Valuta's zijn zeer volatiel. Het risico op koersschommelingen is bij het beleggen in
Digitale Valuta's dan ook groot. De koers van een digitale valuta kan worden beïnvloed door de
resultaten van het beursgenoteerde bedrijf, de ontwikkelingen op die beurs of de ontwikkelingen
binnen de sector waar dat bedrijf actief is.

Marktvolatiliteit is dan ook een belangrijk aspect van dit risico. Kleinere of jongere bedrijven zijn
vaak volatieler en vormen daarmee een groter risico in vergelijking met grotere, meer
gevestigde bedrijven. Bovendien hebben digitale valuta's, anders dan traditionele valuta's, geen
onderliggende of intrinsieke waarde, terwijl fiatgeld wel door onderliggende activa kan zijn
gedekt.

2.2 Valutarisico
Het merendeel van de digitale valuta's wordt niet verhandeld in EUR of USD, maar in andere
Digitale Valuta's, zoals Bitcoin. Als de wisselkoers van de andere valuta ten opzichte van jouw
basisvaluta verandert, kan dit gevolgen hebben voor de waarde van je totale belegging.

2.3 Faillissementsrisico
Wanneer een token of digitale valuta waarin je hebt belegd, niet meer door een platform wordt
gebruikt of ondersteund, kan de waarde daarvan volkomen instorten (tot bijna 0). Je loopt in dat
geval duidelijk het risico dat je (een deel van) je belegging kwijtraakt. Er is in dit scenario geen
garantie dat je je inleg terugkrijgt.

2.4 Liquiditeitsrisico
Het risico bestaat dat een digitale valuta slechts in beperkte mate op de beurs verhandelbaar is
(als een valuta het bijvoorbeeld niet goed doet, zullen niet veel mensen bereid zijn om hierin te
stappen). Hierdoor loop je altijd het risico dat je je digitale valuta's niet voor een redelijke prijs
van de hand kunt doen. De vuistregel is dat naarmate de marktkapitalisatie hoger is, het
liquiditeitsrisico lager ligt.

2.5 Marktmanipulatie
Omdat digitale valuta's grotendeels ongereguleerd zijn, is er het risico van marktmanipulatie.
Onder marktmanipulatie wordt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verstaan het opzettelijk
verspreiden van (valse) informatie met het oogmerk om de koers van een bepaalde digitale
valuta te beïnvloeden.
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