


Voorwoord van de redactie 
 

Terwijl de schuldklok voort tikt zo werkt de Stichting Electronic Gulden 

Foundation verder aan de motivatie om te experimenteren met 

Elektronisch geld in Nederland. Iedere lezer die dit leest hebben we 

daarmee bereikt en dat is wat waard.  

Zoals we echter keer op keer aangeven, hebben we hulp nodig om het 

brede terrein van uitvoering te bemannen en daar krijgen we erg weinig 

respons op. Dat is logisch want iedereen heeft het druk. Toch is het wat ons 

betreft ook zorgelijk omdat er wereld verbeterende ambities aan ons werk 

ten grondslag liggen en er blijkbaar weinig mensen zijn die zich geroepen 

voelen om daaraan bij te dragen. Ook dat is logisch, want de zorg voor 

financieel welzijn is voor velen al een dagtaak.  

Deze conclusie hebben we al vaker moeten trekken en dat is de reden dat 

wij kiezen voor een win-win oplossing met EFiliaaL. Daarmee zorgen we dat 

de motivatie voor het gebruik van EFL niet alleen ligt bij de technische 

uitdaging en de opties voor wereldverbetering maar op de eerste plaatst 

bij ons eigen financiële welzijn : Het gaat brood op de plank brengen.  

Onze strategie was dat wij met het Journaal meer assistentie zouden 

krijgen en daardoor meer tijd vrij konden maken voor EFiliaaL. Daarom is 

het nu tactisch om de frequentie van het journaal iets te verminderen naar 

een tweewekelijkse om de realisatie van EFiliaaL zelf te versnellen. Wij 

hopen op jullie begrip. 

Dit laat onverlet dat we in dit journaal de EFiliaaL-affiliate, of liever de 

verkooppartner, introduceren. Zijn precieze rol presenteren we in het 

volgende journaal. Daarop volgt een heel korte, maar krachtige EFL-

motivatie : De echte oorzaak van deze crisis en de oplossing ervan. Het is 

zo simpel. Na de statistieken volg een zeer kritische noot ten aanzien van 

bitcoinverheerlijking : we zijn er nog lang niet en nogmaals iedereen die 

graag bitcoin in zijn toekomst wil zien ingebouwd wordt opgeroepen om de 

mouwen te komen opstropen.  

Omdat we redelijk vaak vragen krijgen over het herstellen van de 

portemonnee na een computercrash hebben we hier een Q&A van 

gemaakt en we besluiten het Journaal natuurlijk met de Bitcoingrafieken. 

Veel leesplezier gewenst! 



2016, het jaar van EFiliaaL 

We hebben een nieuw jaar, we hebben in 2015 een onze ogen superieur 

concept uitgewerkt en het team achter EFiliaaL is er klaar voor om dat 

concept in 2016 aan de wereld te gaan tonen en het minimaal Nederland 

te laten veroveren. 

Dat betekent natuurlijk ook dat we in dit periodiek onze lezers langzaam 

maar zeker gaan voorbereiden op wat dit jaar komen gaat. 

In voorgaande nummers zijn we kort ingegaan op onze manier van werken 

op basis van verschillende vormen van prototyping. Dat loopt inmiddels en 

de eerste resultaten wekken vertrouwen. Ook hebben we laten zien dat we 

het onderwerp "educatie" hoog in het vaandel hebben en ook daar zult u 

dit jaar het nodige van gaan merken.  

Voor degenen die actief geld willen gaan verdienen met EFiliaaL is enige 

achtergrondkennis van marketing en dan met name internetmarketing 

beslist handig. Daar gaan we in de komende nummers van dit blad dan ook 

een begin mee maken. 

Affiliates 

Een eerste aanpak is het uitwerken van het begrip affiliate, wat we in de 

wereld van EFiliaaL hebben vertaald naar verkooppartner omdat we dit 

begrip de lading beter vinden dekken.  

Daarna gaan we in op de vele technieken die de affiliate ten dienste staan 

om omzet te maken. 

En we gaan uitgebreid in op het feit dat het theoretisch concept achter de 

affiliate weliswaar fraai en eenduidig is, maar dat het in de praktijk lang niet 

zo goed werkt als verwacht zou mogen worden. En natuurlijk hoe we de 

ingebouwde beperkingen bij EFiliaaL gaan omzeilen. 

Internetmarketeer 

Een affiliate van EFiliaaL, een verkooppartner dus, zal gemakkelijk uit 

kunnen groeien naar een allround internetmarketeer, iemand die minimaal 

een stevige bijverdienste van internet kan halen. 

We kennen het begrip internetmarketeer binnen EFiliaaL niet maar zien 

deze functie meer als de gevorderde affiliate.  

 



Hulpmiddelen. 

Voor affiliate en internetmarketeer zijn op internet vele hulpmiddelen te 

vinden, vooral gericht op het bewerken van de Amerikaanse markt. Die zijn 

voor een deel bruikbaar, voor een deel zijn ze dat zeker niet. Daarom wordt 

alle cursus- en voorlichtingsmateriaal door ons herschreven. Dit resulteert 

in een serie boeken. 

De EFiliaaL boekenreeks. 

In de vorige aflevering van EFL-Journaal hebt u al een paar voorbeelden 

afgebeeld gezien: De boekenreeks van EFiliaal. Boeken waarin allerlei 

aspecten uit het werk van de verkooppartner uitgebreid worden 

behandeld. Te verkrijgen als gratis ebook of uitgeprint en ingebonden 

boekje tegen kostprijs. Let op het "boek van de week". Een ebook voor de 

lezer van dit Journaal.  

Volgende aflevering, in deel 9 van uw EFL-journaal, gaan we verder de rol 

van de affiliate belichten, of liever gezegd: de rol van de verkooppartner. 

  



Waarom EFL – Omdat het aan het geld ligt 

Deze motivatie is ontleend aan het artikel “Kapitalisme is niet schuldig” van 

Alexander Sassen van Elsloo [1]. Wij gaan daarin een stapje verder door de 

echte schuldige aan te wijzen. Alexander stelt dat het simpelweg onjuist is 

om de oorzaak van de huidige schuldencrisis te wijten aan het kapitalisme. 

Het is goed mogelijk dat hebzucht, bonussen, graaien, egoïsme en 

liberalisatie karaktertrekken zijn die leiden tot een scheve 

welvaartsverdeling. Het is niet terecht dat het kapitalisme deze menselijke 

eigenschappen dermate de kans heeft gegeven dat de huidige situatie is 

ontstaan. 

Een hele simpele constatering laat zien dat de huidige situatie heel ver af 

staat van het kapitalistische uitgangspunt dat de productiemiddelen en de 

daarvan afgeleide economische beslissingen bij de particulier dienen te 

liggen. Die constatering is dat momenteel 50% van alle bestedingen door 

de overheid worden gedaan. 

Daar kun je veel woorden aan vuil maken, maar zeker is dat de 

kapitalistische marktwerking danig wordt verstoord door de overheid. 

Marktwerking is niet meer en niet minder dan een zuivere vorm van 

democratie: Ik bepaal wat ik koop of verkoop op basis van wat ik goed vind 

voor mijzelf of mijn omgeving. Omdat in een kapitalistisch systeem het geld 

beslist, bepaalt de keuze van de meerderheid wat het duurst is  en wie het 

meest wordt beloond. Alexander brengt heel duidelijk in beeld wat er 

gebeurt als je die beslissing aan de overheid overlaat. 

Eigenlijk weten we het ook allemaal wel. We waren maar wat blij dat bij de 

val van de muur het communisme het spel verloren leek te hebben. Die 

centrale planmaatschappij die burgers monddood (en erger) maakte 

wilden we niet. Hoe kan het dan nu toch die richting op gaan?  

Ook dat antwoord is heel simpel : Omdat de overheid een instrument in 

handen heeft gekregen om de werking van het geld buiten spel te zetten : 

De overheid bepaald wie zijn schulden wel en wie zijn schulden niet hoeft 

terug te betalen. Het staat als een paal boven water dat de overheid zelf 

dat niet hoeft, met in de rechterhand de geldpers en in de linkerhand de 

rentehendel. 

Naast een terugkeer naar de goudstandaard is EFL en daarmee het hele 

ecosysteem van cryptogeld een uitweg uit deze ontwikkeling. 

https://www.iex.nl/Column/170338/Kapitalisme-is-niet-schuldig.aspx


EFL-Statistiek 

Statistiek moet voor zichzelf spreken. Een aantal getallen zijn bij elkaar gebracht en 

het verloop gaat een beeld vormen van het succes van EFL.  

Portemonnee-versie 
(Actief afgelopen 24 uur) 

Aantal 
 

Aandeel 
 

/Christiaan Huygens:1.2.0.4/ 24 42.9 % 

/Satoshi:1.1.0.2/ 15 26.8 % 

/Satoshi:1.1.0.1/ 7 12.5 % 

/Christiaan Huygens:1.2.0.2/ 6 10.7 % 

/Christiaan Huygens:1.2.0.3/ 3 5.4 % 

/Satoshi:1.1.0.3/ 1 1.8 % 

Totaal 56 (+3)    

EFL.NL (Saldo>0) 233 (+7)  
 

Blokketen statistiek    

public keys gevuld 10286 (+17)  

public keys 144087 (+321)   

   

   
 
Sociale statistiek Waarde Link 

Twittervolgers 178(+4)     [s1]  

Tweets 277(+4)  

facebook stichting-pagina likes 171 (+1) [s2]  

facebook e-guldengroep leden 207 (-) [s3]  
Bitcointalk Foundation; 
gelezen 26160 (+617) [s4]  

Aantal vrienden 95 (+1) [s5]  

Journaallezers 3431 (-) [s7] 

Forum leden 267 (+1)  [s8] 

LinkedIn e-Guldengroep 30 (-) [s9] 

https://twitter.com/eguldenfoundati
https://www.facebook.com/EFLFoundation/
https://www.facebook.com/groups/294343530748239/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=843017
http://egulden.org/community/vrienden-van-de-e-gulden
http://egulden.org/info/aanmelden-nieuwsbrief
http://forum.egulden.org/index.php
https://www.linkedin.com/groups/8432990


EFL financieel 
 
Statistiek Waarde 

Marktkapitalisatie EFL $476.593 (+0,7%)   

Dollarprijs 1 Euro 1,0956 (+0,9%) 

Europrijs 1 EFL 0,02490 (-11,5%) 

Europrijs 1 BTC 407,39 (-2,1%) 
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Bitcoin, het nieuwe goud. 

We schrijven nu een aantal weken een wekelijks periodiek en veel 

terugkoppeling krijgen we nog niet. Geen probleem maar het is wel leuk als 

je een keer een bericht op Facebook krijgt op de "toekomstvisie voor 2016". 

Uiteraard wilden we de reageerder bedanken voor zijn bijdrage maar tot 

onze spijt was de reactie alweer foetsie voor iemand de kans kreeg. 

Jammer, want over de reactie was best iets te zeggen. Maar goed, dan 

reageren we gewoon hier. 

De reactie luidde: "Flutverhaal. Bitcoin is gewoon het nieuwe goud en op 

basis daarvan gaan bedrijven als Mcdonalds en H&M zelf een coin 

ontwikkelen".  

Een interessante visie voor het bedrijfsleven in 2016 en een mooie stelling: 

"Bitcoin is gewoon het nieuwe goud". Laten we goud en Bitcoin eens op 

een aantal aspecten naast elkaar leggen en deze uitspraak toetsen. 

1. Schaarse commodity. 

Inderdaad heeft Bitcoin een ingebouwde schaarste. En die vinden we bij 

goud ook. Wat beiden ook gemeen hebben is een forse beweging die vooral 

meedeint op de internationale politiek.  

2. Je moet moeite doen om beiden te verkrijgen. 

Dat hangt natuurlijk met die schaarste samen. Is er bij goud echter heel veel 

werk van onderbetaalde mijnwerkers noodzakelijk, bij Bitcoin is het een 

kwestie van voldoende geld in speciale apparatuur steken die 24 uur per 

dag het werk doet zonder dat er verder iemand aan te pas komt. Op het 

punt van het verkrijgen gaat de vergelijking volkomen mank. Vraag maar 

aan een werknemer uit een goudmijn. 

3. Toepassing buiten de financiële wereld. 

Goud is niet alleen een kostbaar betaalmiddel, het kent ook zijn 

toepassingsmogelijkheden. En dan hebben we het uiteraard over de fysieke 

versie. Niet alleen vinden we goud in de wereld van de sieraden bij de 

juwelier, maar ook in de wereld van de elektronica vinden we vele 

toepassingen. Het is niet voor niets rendabel om een oude smartphone uit 

elkaar te halen om de gebruikte edelmetalen, waaronder goud, terug te 

winnen. Deze toepassingsmogelijkheden hebben twee effecten: Het drijft 

de koers op en het legt een bodem in de koers. Immers, ook als speculanten 



en beleggers het loslaten, blijft er vraag naar fysiek goud. Bitcoin heeft geen 

fysieke variant (op wat Las Vegas chips na) en is daardoor volledig 

overgeleverd aan de grillen van speculanten en programmeurs. 

4. Verschil in vraag naar goud en bitcoin. 

Vraag iemand ter wereld van de 7 miljard mensen waarmee we op deze 

draaiende bol samenleven of hij goud wil hebben en accepteert en hij zal 

positief antwoorden. Stel dezelfde vraag over Bitcoin aan een willekeurig 

persoon en hij zal u of glazig aankijken omdat hij niet weet wat u bedoelt.  

Tenzij hij behoort tot degenen in de wereld die dat wel weten en dan zal hij 

zeker "ja" zeggen. De schattingen over het aantal bezitters van Bitcoin 

lopen overigens uiteen tussen 50.000 tot 11.000.000 en er lijkt een zekere 

consensus te zijn rond de miljoen. Als hij van de media is zal hij zeggen dat 

hij niets met misdaad te doen wil hebben maar de media weten niet beter. 

Kortom, de vraag naar goud is zelfs als we van het maximale aantal 

bitcoinbezitters uitgaan een factor 650 groter. Gaan we van de consensus 

uit dan praten we over vraag die een factor 7000 groter is.  Daar is nog een 

hele lange weg te gaan. 

En zoals we allemaal de wetten van vraag en aanbod kennen van de 

economielessen op school, hoe meer vraag hoe hoger de prijs.  

5. Secundaire of afgeleide handel 

Naast de handel in fysiek goud kennen we de vele malen grotere handel in 

afgeleide producten of derivaten. Afhankelijk van de toepassing kunnen 

deze zowel prijsdempend als volatilty vergrotend werken. Het effect op de 

koers van het eigenlijke product, de spotprijs, kan aanzienlijk zijn. Een 

secundaire handel in Bitcoin staat nog in de kinderschoenen. Alleen in de 

schimmige wereld van de online handel in CFD's en Binaire Opties (de 

moderne casino's) vinden we de Bitcoin terug en dat is nauwelijks een 

serieuze handel te noemen. Vanuit de professionele financiële wereld is er 

nog nauwelijks tot geen belangstelling. Wel voor de techniek maar niet 

voor de munt. We moeten de handel in Bitcoin dus buiten de normale 

financiële wereld zoeken en dat zal de neiging tot acceptatie buiten de 

huidige bezitters niet snel vergroten. 

Hoewel er dus zeker overeenkomsten zijn te vinden lijkt de kans dat Bitcoin 

ooit het goud (gedeeltelijk) gaat verdringen een utopie. Hooguit geldt dit 

voor de groep bitcoinbezitters. Daarbuiten lijkt het uitgesloten.  



De grootste verdienste van Bitcoin is het fungeren als wisselstandaard voor 

altcoins en dat zal het voorlopig zeker blijven doen. Helaas een standaard 

die op de waan van de dag op en neer stuitert maar het is de minst slechte. 

Bitcoin als betaalmiddel staat nog in de kinderschoenen en heeft het 

probleem dat het betalen ermee geen enkele meerwaarde biedt voor 

zowel de aanbieder als de ontvanger. Integendeel, het kost vooral geld. Een 

zeer hoge drempel voor mensen buiten de technologiesector die het 

gewoon leuk vindt dat je met zoiets betalen kunt. 

Qua koersvorming zal Bitcoin voornamelijk afhankelijk zijn van speculanten 

en politieke onrust omdat het geen fysieke toepassing kent die voor 

stabilisatie en bodemvorming zorgt. 

Gelukkig denken er dus mensen anders over. Laat u van zich horen via de 

gebruikelijke kanalen? Alvast bedankt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q&A - Als mijn computer crasht 

Q: Als mijn computer crasht en ik koop vervolgens een nieuwe computer. 

Daar installeer ik vervolgens de laatste versie van de EFL portemonnee. 

Maar hoe kom ik dan weer aan mijn geld? En kan ik dan nog steeds 

hetzelfde rekeningnummer gebruiken? Hoe zit dat eigenlijk? 



A: Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden, maar één ding is zeker : Als 

je deze vraag stelt nadat je computer is gecrasht dan ben je te laat. 

Het EFL systeem bestaat namelijk drie componenten :  

1. Jouw rekeningnummers met inhoud  

2. De toegangssleutels tot jouw rekening  

3. De software om de inhoud van je rekening te bekijken en om betalingen 

te doen. 

Component 1 hoef je niet naar om te kijken. Dat is openbare informatie. Je 

hebt weliswaar een kopie daarvan op je computer, maar die heeft iedereen 

die met EFL werkt (deze openbare informatie heet de blockchain of 

blokketen. Zie EFL-Journaal 5). Mocht die kwijt raken of corrupt worden 

dan wordt dat automatisch gecorrigeerd. 

Component 3 is simpelweg een programma. Niet alleen kun je dat 

programma gratis terugvinden op egulden.org [2], een gevorderde ICT’er 

zou het programma zelf kunnen maken op basis van openbare broncode 

[3] 

Component 2 is waar het om gaat. Dat is een piepklein bestandje met 

toegangssleutels. Met die toegangssleutels kun je bewijzen dat een 

bepaalde hoeveelheid EFL van jou is en dat kleine bestandje is het enige 

waar je heel erg bewust van moet zijn. Als je dat kwijt raakt dan is weliswaar 

het geld niet weg, maar niemand kan er ooit meer bij. 

Het bestandje heet wallet.dat. Je krijgt het boven water door de e-

Guldensoftware op te starten en het menu "Bestand - Backup 

Portemonnee" op te roepen. Je krijgt daardoor een kopie van wallet.dat die 

je buiten je computer kunt/moet opslaan. Het beste kun je daarbij de naam 

iets aanpassen zodat je eventueel verschillende versies niet door elkaar 

gooit, bijvoorbeeld: wallet_EFL_mijn_naam_2015_12_24.dat . Een USB-

stick die je daarna in je kluis “gooit” is een goede bestemming; 

Als antwoord op de vraag : Na een crash zet je wallet.dat weer terug op 

zijn plaats. Waar precies vindt je in de 7 stappen handleiding voor de e-

Gulden wallet, een document om bij de hand te houden. 

http://egulden.org/info/download
https://github.com/Electronic-Gulden-Foundation/egulden


De Bitcoin grafieken 

 

Het is al weer een paar weken geleden dat we naar onze bitcoin grafieken 

gekeken hebben. We zien dan in de JSMA grafiek dat rond de kerstmis 

een verkoopsignaal is afgegeven dat inmiddels naar neutraal is 

overgegaan. 

Ook de trendkanaalgrafiek leert ons niet veel nieuws. Een herstel van de 

opwaartse beweging lijkt nog het meest voor de hand te liggen maar het 

is nog te vroeg voor een definitief besluit. In het onderste deel van de 

grafiek zien we de onderliggende cyclische beweging van de Bitcoin en die 

wijst er ook op dat we in een dal zitten van de blauwe grafiek.  

In de overbought/oversold grafiek zien we tot slot dat de blauwe 

histogramgrafiek inmiddels de rode instabiele zone heeft verlaten en nu 

eveneens in het neutrale gebied zit. Overigens wordt het verlaten van het 

rode gebied als een verkoopsignaal gezien. Vergelijken we de drie 

grafieken dan zien we dat alle momenten van de signalen aardig op 

hetzelfde moment komen. 

Kortom, even afwachten, een stijging lijkt het meest waarschijnlijk maar 

er is nog geen bevestigend signaal 

  



 

  



Het gebruik van efl.nl 

EFL.NL vormt de meest laagdrempelige ingang tot het gebruik van EFL. Als 

stichting doen we niets liever dan de drempel te verlagen. Dat kan ook 

persoonlijk! Heeft u vragen ? Mail ons dan (foundation@egulden.org). Wilt 

u dat wij contact met u opnemen geef dan uw telefoonnummer voor een 

persoonlijke begeleiding. 

De eerste stappen gaan als volgt  :  

 

Open een nieuw tabblad op je webbrowser en type daarin efl.nl 

Dan zie je een oranje portemonnee. Dit is jouw 

portemonnee. Als je op het wiel-icoon klikt dan zijn er maar 
een paar instellingen die we hier met je doorlopen. 

 

Pukcode: 

Dit is een persoonlijke herstelcode. Lees de aanwijzingen goed 

door en volg deze exact op. Zorg ervoor dat je deze Pukcode 

niet kwijt raakt. 

Naam 

Je kunt hier invullen wat je wilt. Het handigste is om hier een 

kort woord te gebruiken. Wanneer je hier je voornaam invult en 
deze is nog niet eerder gebruikt dan heb je een portemonnee 

met je eigen naam. Is je naam al in gebruik, vul dan iets in wat 

op jou betrekking heeft. 

Rekeningnummer 

Activeer hier je rekeningnummer. Je hoeft het niet te 

onthouden. 

Koppeling met kluis 

Hoef je nu nog niet in te vullen 

Saldo-drempel 

Werkt samen met je kluis en hoef je ook nog niet in te vullen 
Pincode 

Vul hier een code in die je echt niet vergeet. Want pincode 

kwijt is portemonnee kwijt. 

Om fouten te voorkomen, wordt er na het invoeren nogmaals 

een bevestiging gevraagd. 

E-gulden kopen 

Doen we even samen als je dat wenst. Per mail of via de 

telefoon is geen enkel probleem.  



Advertentieruimte 

Iets wat we op beperkte schaal in willen voeren in dit periodiek is de 

mogelijkheid van advertenties. Niet zozeer om daar veel geld mee te gaan 

verdienen. Dat is zeker niet het voornaamste doel. Het doel is meer om 

anderen de kans te geven hun producten en diensten te promoten. Dat 

deze producten op het gebied van de onderwerpen die in dit blad 

behandeld worden moeten liggen lijkt vrij logisch, waarbij we dat ruim 

interpreteren. Mochten we het niet eens zijn met aangeleverd materiaal 

dan koppelen we dat wel terug en ook dan vinden we wel een oplossing. 

Wat zijn de advertentiemogelijkheden? 

1. Advertorial. Maximaal één pagina met tekst en mogelijke 

afbeeldingen, geschreven door een derde partij. De pagina krijgt wel 

een melding dat het om een advertorial gaat en in de disclaimer komt 

een aanpassing dat de redactie van EFL-Journaal geen enkele 

verantwoording neemt voor de inhoud van advertorials en andere 

advertenties.  

2. Advertentie in landscapeformaat van ½ of ¼ pagina. 

3. Banner in liggend formaat van 1/8 pagina. 

Andere formaten zijn niet standaard door ons te verwerken en moeten dus 

in overleg worden bepaald.  

In verband met het feit dat de links in de flipversie van EFL-Journaal niet 

aan te klikken zijn worden deze onder de advertentie in tekstvorm vermeld 

en op de speciale linkspagina herhaald. 

Prijzen 

In principe zijn we voorstander van wederkerigheid. Ofwel, wij plaatsen uw 

advertentie, u plaatst een banner van EFL-Journaal of één van onze andere 

publicaties. Dat gaat dan verder met gesloten beurzen. We verwachten een 

bij benadering gelijkwaardig aanbod.  Mocht u daar géén voorstander van 

zijn, dan gelden de volgende prijzen in EFL:  

Advertorial:     1000 EFL 

1/2 Pagina:       500 EFL 

1/4 Pagina:       250 EFL 

1/8 Pagina:       125 EFL 

Deze eventuele opbrengst wordt gebruikt om 
door ons zelf reclame voor EFL-Journaal in te 
kopen bij derden, waarbij het mogelijk 
noodzakelijk kan zijn om het geld in Euro in te 
wisselen. 



COLOFON 

 
Dit is een uitgave van stichting Electronic Gulden Foundation bedoeld voor 
de bezitters van EFL. Verschijnt in principe wekelijks. Uw bijdragen in tekst 
of grafische vorm worden zeer gewaardeerd en kunt u sturen naar 
redactie@egulden.org. Ook nieuwe aanmeldingen of uitschrijvingen 
kunnen aan dit adres worden gericht. 
 
 

Disclaimer 
 
Noch de auteurs, noch de stichting e-Gulden Foundation kan onder welke 
omstandigheid dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor de directe 
of indirecte gevolgen in welke vorm dan ook, die het lezen van deze 
publicatie kan hebben. Het gebruiken van vermelde technieken, het 
opvolgen van tips en/of adviezen blijft altijd de volledige eigen 
verantwoordelijkheid van de lezer. Er wordt geen verantwoordelijkheid 
genomen voor de inhoud van websites of andere publicaties waar in deze 
publicatie naar wordt verwezen. Door verder te gaan in dit document 
verklaart de lezer deze disclaimer begrepen te hebben en 
deze onvoorwaardelijk te accepteren. 
 
Gebruikt u EFL als belegging of om te sparen, dan geldt ook dat u uitsluitend 
moet beleggen met geld dat u kunt missen. Beleggen kan leuk zijn, kan voor 
een leuke bijverdienste zorgen, maar kan, als het mis gaat, ook veel geld 
kosten. Er kan altijd iets onverwachts verkeerd 
gaan. Zorg dat u in dat geval niet nog erger in de problemen komt. Een 
resultaat behaalt in het verleden is geen garantie voor de toekomst. 
 
(c) Copyright stichting e-Gulden Foundation te Spaarndam 2015. All rights 
reserved. 
 
Het is toegestaan deze publicatie onbeperkt te verspreiden zolang er geen 
enkele wijziging wordt aangebracht. Op wijzigingen is onverminderd van 
toepassing dat deze niet zonder schriftelijke toestemming van de 
rechthebbende aangebracht mogen worden. 
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