
 

 

 
   

JouwForex Handleiding 
 
 
INTRODUCTIE 
 
De EA Robot van JouwForex is een automatische Expert Advisor, vandaar de 
afkorting EA Robot. Een Expert Advisor is een voorgeprogrammeerd algoritme 
die automatisch handelt op jouw account. Door de geschiedenis van de 
marktbeweging te bestuderen leert deze robot steeds meer. 
 
De afgelopen 2 jaar heeft onze EA Robot nog nooit een dag afgesloten met verlies. 
Dit komt doordat er geen nieuwe posities worden ingenomen zolang de vorige niet 
met winst gesloten zijn. Hierdoor is de drawdown (verschil tussen het hoogste en 
laagste saldo) erg laag. Uiteindelijk zorgt onze EA Robot voor een gemiddeld 
rendement van 20% per maand. 
 
Om te beginnen met onze EA Robot hoef je alleen zelf een account aan te maken, 
de rest gebeurt vanzelf. Natuurlijk heb jij altijd 100% toezicht op je eigen account. De 
bot kan daarom ook geen saldo van je account afhalen, hij kan alleen trades 
uitvoeren. Het minimale starterskapitaal is £ 1.000 (pond). Meer mag natuurlijk altijd, 
maar minder niet. Dit omdat het niet verantwoord is om trades met minder kapitaal te 
starten (hierdoor heb je een hoger risico). Met dit starterskapitaal is een rendement 
van 20% ook sneller haalbaar.  
 
 
STAPPENPLAN 
Om van start te gaan met onze EA Robot moet je een aantal stappen doorlopen. 
Deze stappen zijn niet ingewikkeld maar zorg ervoor dat je niks overslaat! Hieronder 
staat precies uitgelegd wat je moet doen om te starten. 
 

1) Maak een account aan bij onze Broker (via https://jouwforex.nl/starten/) 
2) Tijdens het aanmeldproces moet je kiezen tussen een aantal optie's. Kies 

daarom uit de volgende: (Zie de GROENE selecties op de screenshots) 
1. Metatrader 4 
2. RAW SPREADS 
3. GBP 
4. ADVANCED 



 

 

 

 
 
3) Vervolgens moet je een foto uploaden van de voorkant van je ID. Hiermee 

bevestig je je identiteit. Daarnaast moet je ook een document uploaden waar 
je adres op staat, denk bijvoorbeeld aan een factuur of een rekening, hiermee 
bevestig je dat ook je adresgegevens kloppen. De verificatie duurt ongeveer 
15 minuten, dit wordt automatisch gedaan. Zodra alles klopt wordt je account 
geactiveerd. 
 

4) Zodra je account geactiveerd is ontvang je een e-mail met de inloggegevens 
voor je trade account (MetaTrader 4). Het enige wat je op dit account kan 
doen is traden. Om geld te storten of op te nemen moet je via ICMarkets 
inloggen. De JouwForex EA Robot zal alleen via MetaTrader4 verbonden zijn 
en kan dus ook niet bij jouw geld, alleen trades uitvoeren. 
 

5) Nu kun je via ICMarkets het saldo op je account gaan storten. Dit account is 
zojuist geverifieerd en goed beveiligd. Log in op ICMarkets en klik op ‘Deposit 
Funds’. Vervolgens stort je het gewenste bedrag op je account. LET OP! Het 
minimumbedrag is £ 1.000. 
 

6) Als laatste moet je aan ons (JouwForex) laten weten dat deze stappen 
voltooid zijn. Dit doe je door via de website (https://jouwforex.nl/aanmelden) 
het formulier in te vullen. Houd je naam, telefoonnummer, emailadres en 
inloggegevens (inclusief server) van MetaTrader 4 bij de hand. Na ontvangst 
zal je binnen 24 uur een WhatsApp berichtje krijgen van een van onze 
managers. Hij beheert jouw EA Robot en zal bevestigen dat de robot 
geactiveerd is. 
 



 

 

 

 

RISICO’S 
Net zoals bij alle andere vormen van handelen zijn er risico’s aan verbonden. 
Er bestaat altijd een kans dat je geld verliest. Het grootste voordeel van de 
JouwForex EA Robot is dat hij de kans op verlies zo klein mogelijk maakt. 
 
In de afgelopen 2 jaar dat de bot actief is heeft het nog nooit een dag afgesloten met 
verlies. De bot zal namelijk nooit een positie sluiten die 'in het rood staat'. De bot 
beperkt de risico's door met kleinere bedragen te handelen per positie. Hoe meer jij 
dus in je account stopt, hoe meer de bot gaat investeren en hoe meer winst je 
uiteindelijk overhoudt. Daarom raden we ook aan om de winst die je maakt in je 
account te laten staan. Daardoor ga je dus uiteindelijk maandelijks steeds meer 
vooruit. 
 
Doordat de bot nooit posities sluit 'die in het rood' staan ga je ook in een situatie 
komen dat het lijkt alsof je veel verlies aan het maken bent, schrik hier niet van. Je 
maakt pas daadwerkelijk verlies als de posities ook daadwerkelijk gesloten zijn terwijl 
ze 'in het rood' stonden. Dit doet de bot echter niet. Wanneer je open posities 'in het 
rood staan' spreken we van een drawdown. De bot zal wachten totdat de positie 
weer winstgevend is. Het nadeel aan zo’n drawdown is dat je niet kan voorspellen 
hoelang het duurt. Soms duurt het een paar uur, soms een paar dagen en soms zelfs 
een paar weken. Ten tijde van een drawdown is er geen reden voor paniek. Een 
groot voordeel aan de EA Robot is dat hij geen emoties heeft. Bij ons als mensen 
kunnen er veel emoties ontstaan tijdens het handelen. Dit is iets wat je moet zien te 
vermijden. De EA Robot heeft jarenlange ervaring en bestudeerd de geschiedenis tot 
in detail, hij weet wat hij doet en wacht geduldig af. 
 
Denk er goed over na voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat met deze EA Robot. 
£1.000 is namelijk veel geld. Verder heb je zelf in de hand wanneer je wilt stoppen. 
Het blijft jouw geld en jij beslist wat je ermee wilt doen. Mocht je willen stoppen moet 
je dit natuurlijk wel even aangeven bij je trademanager zodat de bot op jouw account 
stopgezet kan worden. 
 

 

 

 
 


