
KLANTENOVEREENKOMST

IG Markets Limited, Klantenovereenkomst, mei 2017

Pagina 1 van 22

CFD’s en beleggen in aandelen wordt aangeboden door IG Markets Ltd. IG is een handelsnaam van  
IG Markets Ltd. Het geregistreerde adres is Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London, EC4R 2YA. IG is 
geautoriseerd en gereguleerd door de Britse FCA (Financial Conduct Authority) in Londen (nummer 195355)

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding   02

2. De diensten die we verlenen en handel tussen u en ons 02

3. Belangentegenstellingen  03

4. Koers afgeven  03

5. Het openen van een Transactie  04

6. Meerdere Transacties  04

7. Het sluiten van een Transactie  04

 – Ongedateerde Transacties  04

 – Expiratietransacties  04

 – Algemene bepalingen  05

8. Elektronische transacties  05

 – Toegang 05

 – Gebruik van Elektronische Handelsdiensten 05

 – Software   06

 – Marktgegevens  06

 – Handel via Charts  06

9. Handelsprocedures  06

 – Vertegenwoordiging  06

 – Overtreding van de wet  06

 – Situaties die niet in deze Overeenkomst worden beschreven 06

 – Leenkosten en niet-leenbare Transacties 06

10. Duidelijke Fout  06

11. Orders      07

12. Beperkt Risico  08

13. Mededelingen  08

14. Margin (Garantiesom)  09

15. Betaling en verrekening  10

16. Verzuim en verzuimherstel  11

17. Klantengeld  12

18. Vrijwaring en aansprakelijkheid  12

19. Toezeggingen en garanties  12

20. Marktmisbruik  13

21. Krediet  13

22. Overmachtgebeurtenissen  13

23. Bedrijfsgebeurtenissen, overnames, stemrechten, rente en dividenden 14

 – Bedrijfsgebeurtenissen  14

 – Overnames 14

 – Stemrechten  14

 – Rente   14

 – Dividenden  14

24. Schorsing en insolvabiliteit  14

25. Vragen, klachten en geschillen  15

26. Diversen  15

27. Wijziging en beëindiging  15

28. Heersend recht  16

29. Privacy 16

30. Interpretatie  16

BIJLAGE A: PRODUCTMODULE CONTRACTS FOR DIFFERENCES 19

1. Reikwijdte van deze Overeenkomst  19

2. Regels betreffende verrekening en regels van de beurs–  19 
 of clearingorganisatie  

3. Toezeggingen en garanties en convenanten  19

4. Beëindiging en vereffening  19

5. Verrekening  20

6. Valutavrijwaring  20

7. Cessie en overdracht  20

8. Kennisgevingen  20

9. Beëindiging, verklaring van afstand en gedeeltelijke nietigheid 20

10. Tijd is wezenlijk  20

11. Betalingen  20

12. Heersend recht en rechtsmacht  20

13. Interpretatie  21

BIJLAGE 1  21

BIJLAGE 2: Gespecificeerde Beurzen  22
 

Let vooral op de Voorwaarden die dikgedrukt staan in dit document en ook 
op voorwaarde 14, die gaat over Margin. Let ook op Voorwaarden 4(4), 
8(3), 9, 10, 14(4), 16, 19(4), 20, 22, 23, 24 en 25(2): deze punten gaan over 
onze rechten rond het beperken en/of sluiten van een of meerdere van uw 
transacties tijdens bepaalde hier omschreven omstandigheden.
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1. INLEIDING

(1) IG Markets Limited (‘we’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ en ‘wijzelf’, zoals toepasselijk)  is 
geautoriseerd  en gereguleerd door de Financial Conduct Authority(nummer 195355). 
Het geregistreerde adres van de FCA is 25 The North Colonnade, Londen, E14 
5HS. Ons geregistreerde adres is Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londen 
EC4R 2YA. U kunt contact met ons opnemen via: (+)31 800-295-0001, of per e-mail: 
klantenservice.nl@ig.com.

(2) Alle Transacties die tussen ons en de klant (‘u’, ‘uw’ en ‘uzelf’, zoals 
toepasselijk) worden gesloten zijn onderworpen aan deze Overeenkomst. Lees deze 
Overeenkomst zorgvuldig, met inbegrip van de Contractgegevens, Samenvatting 
Beleid Orderuitvoering, Samenvatting Beleid Tegenstellingen, iedere relevante 
Productmodule samen met de Kennisgeving Risico’s en alle andere documenten die 
wij u hebben verstrekt of u in de toekomst zullen verstrekken.

(3) Door niets in deze Overeenkomst wordt een taak of verplichting die wij jegens  
u hebben ingevolge de Financial Services and Markets Act 2000 (Britse Wet 
Financiële Diensten en Markten 2000), de FCA-regels uitgesloten of beperkt en 
indien er sprake is van strijdigheid tussen deze overeenkomst en de FCA-regels 
prevaleren de FCA-regels.

(4) Deze Overeenkomst wordt van kracht op de datum waarop wij uw rekening 
openen, en, voor nieuwe versies, op de datum waarop wij u daarvan in kennis stellen. 
Deze Overeenkomst wordt u geleverd in het Nederlands en tijdens de looptijd van 
deze Overeenkomst communiceren wij met u in het Nederlands [Noot L2].

(5) In deze Overeenkomst worden de betekenissen van bepaalde woorden en 
uitdrukkingen in Bepaling 30 uiteengezet.

2. DE DIENSTEN DIE WE VERLENEN EN HANDEL 
TUSSEN U EN ONS

(1) Deze Overeenkomst vermeldt de basis waarop we Transacties met u zullen 
verrichten en beheerst iedere Transactie die wordt verricht of openstaat tussen 
u en ons bij of na de ondertekening van deze Overeenkomst. Onze diensten 
op het gebied van CFD-handel hebben een hoog risico en kunnen resulteren in 
verliezen die groter zijn dan uw initiële waarborgsom. Onze handelsdienst is niet 
voor iedereen geschikt. Een volledige uitleg van de risico’s die zijn verbonden aan 
onze diensten op het gebied van CFD-handel wordt gegeven in de Kennisgeving 
Risico’s en u dient zich ervan te verzekeren dat u die risico’s volledig begrijpt 
voordat u deze Overeenkomst met ons sluit.

(2) Wij handelen als principaal (en als market maker) en niet als vertegenwoordiger 
namens u. We behandelen u als Consumentklant, waarbij het volgende geldt:

  (a) indien u voldoet aan de definitie van Professioneel Klant of In aanmerking 
komende tegenpartij kunnen wij u in kennis stellen van het feit dat wij u als 
zodanig zullen behandelen; en

  (b) u kunt verzoeken in een andere klantencategorie te worden ingedeeld 
dan degene die wij u hebben toegewezen, maar wees erop bedacht dat wij 
een dergelijk verzoek kunnen afwijzen. Indien u om indeling in een andere 
categorie verzoekt en wij aan dit verzoek voldoen, kan het zijn dat u niet meer 
onder de bescherming van bepaalde FCA-regels valt. 

  (c) Indien wij kiezen u te behandelen, of als u ons verzoekt om behandeld te 
worden als een In aanmerking komende wederpartij, worden de voorwaarden 
van deze Overeenkomst aangevuld met en gewijzigd door de Aanvullende 
Bijlage Voorwaarden voor In aanmerking komende Wederpartijen; u stemt bij 
dezen in hierdoor gebonden te zijn.

(3) U opent iedere Transactie met ons als principaal en niet als vertegenwoordiger 
van een onbekend persoon. Dit betekent dat tenzij we schriftelijk anders zijn 
overeengekomen, we u in alle opzichten behandelen als onze klant en dat 
u rechtstreeks en persoonlijk aansprakelijk bent voor het nakomen van uw 
verplichtingen ingevolge iedere Transactie die door u wordt aangegaan, of u nu 
rechtstreeks of via een vertegenwoordiger met ons handelt. Indien u handelt in 
verband met of namens iemand anders, of u de identiteit van die persoon nu wel 
of niet aan ons bekendmaakt, aanvaarden wij die persoon niet als indirecte klant 
van ons en aanvaarden we geen verplichting jegens diegene tenzij we uitdrukkelijk 
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

(4) Handel met u wordt door ons uitgevoerd op basis van ‘execution only’, tenzij 
door ons schriftelijk is overeengekomen dat hij op basis van advies of discretionair 
beheer zal worden uitgevoerd. U stemt ermee in dat, tenzij anders bepaald in deze 
Overeenkomst, we niet verplicht zijn: 

 (a) onszelf ervan te vergewissen dat een Transactie geschikt voor u is;

  (b) de status van een Transactie in de gaten te houden of u daaromtrent  
te adviseren;

 (c) om aanvullende zekerheid (Garantiesom) te vragen; of

  (d) (behoudens in geval van een Transactie met Beperkt Risico of wanneer dit 
wordt vereist door de Toepasselijke regelgeving) een Transactie te sluiten die u 
hebt geopend, ondanks het feit dat we eerder dat advies hebben gegeven of 
die actie ondernomen met betrekking tot die Transactie of een andere.

(5) Wanneer handel tussen u en ons op basis van execution only wordt uitgevoerd, 
hebt u niet het recht ons te vragen u beleggingsadvies te geven ter zake van een 
Transactie of om onze mening te geven om u aan te moedigen een bepaalde 
Transactie te openen. Wij kunnen, te onzer uitsluitende beoordeling,  
informatie verstrekken:

  (a) met betrekking tot een Transactie waar u of uw vertegenwoordiger naar heeft 
geïnformeerd, vooral ten aanzien van procedures en risico’s die verbonden zijn 
aan die Transactie en manieren om het risico te minimaliseren; en

  (b) via feitelijke marktinformatie we zijn echter niet verplicht die informatie 
aan u bekend te maken en ingeval wij die informatie wel verstrekken vormt dit 
geen beleggingsadvies. Indien, onverminderd het feit dat handel tussen u en 
ons op basis van execution only wordt uitgevoerd, een handelaar die bij ons 
in dienst is niettemin zijn mening geeft (in reactie op uw verzoek of anderszins) 
aangaande een Instrument, stemt u ermee in dat het niet redelijk is als u op 
een dergelijke verklaring vertrouwt, en u hebt hiertoe ook geen recht, en u 
stemt ermee in dat dit geen beleggingsadvies vormt.

(6) Wanneer wij schriftelijk overeengekomen zijn dat de handel tussen u en ons op 
adviesbasis wordt uitgevoerd, valt elk beleggingsadvies dat we u geven onder de 
Productmodule voor Adviesdiensten.

(7) Onverminderd Bepaling 2 lid 6 stemt u ermee in dat met betrekking tot 
handelen op basis van execution only u op uw eigen oordeel vertrouwt bij 
het openen, sluiten of afzien van openen of sluiten van een Transactie met 
ons en dat met betrekking tot zowel handel op basis van execution only 
als op adviesbasis we niet, indien er geen sprake is van fraude, opzettelijk 
verzuim of nalatigheid, aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen (met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte schade of gevolgschade of 
verlies van gelegenheid of winst, voortvloeiend uit het feit dat u er niet in 
slaagt verwachte winsten te maken), kosten, uitgaven of schadevergoeding 
ten laste van u voortvloeiend uit een onjuistheid of fout in informatie of 
advies, of ongeschiktheid van aan u gegeven advies, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, informatie of advies met betrekking tot uw Transacties met 
ons. U erkent en stemt ermee in dat indien wij, onder welke omstandigheid 
ook, u geen positief advies geven of aanbevelen dat u actie onderneemt met 
betrekking tot een Transactie, dit niet inhoudt dat we u adviseren die actie 
niet te ondernemen (of geen enkele actie te ondernemen) met betrekking 
tot die Transactie. Met inachtneming van ons recht om in de specifieke 
omstandigheden die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd een Transactie te 
vernietigen of te sluiten, blijft een Transactie die door u is geopend na zo’n 
onjuistheid of fout niettemin geldig en bindend in alle opzichten, zowel ten 
opzicht van u als van ons. Zonder af te doen aan overige beperkingen van 
onze aansprakelijkheid zoals elders in deze Overeenkomst opgenomen, is het 
maximale bedrag van onze aansprakelijkheid met betrekking tot verliezen 
die u mogelijk leidt in verband met door ons gegeven adviezen betreffende 
een Transactie, beperkt tot vier maal het Provisie- of Spread-bedrag dat 
verschuldigd is in verband met deze Transactie.

(8) U erkent dat informatie vervat in de Contractgegevens slechts indicatief is, en 
op het moment dat u een Transactie opent of sluit onjuist kan zijn geworden. De 
huidige Contractgegevens zijn opgenomen in de versie die dan op onze website(s) 
staat, die van tijd tot tijd kan worden geüpdatet.

(9) Voordat u met ons begint te handelen, ondernemen wij alle redelijke 
stappen om u een duidelijke uitleg te geven van alle provisie, spreads, 
vergoedingen, kosten van financiering, tarieven en overige kosten die u 
moet betalen. Deze kosten hebben invloed op uw eventuele nettowinst of 
verhogen uw verliezen. Zie Bepalingen 4 lid 1(a), 4 lid 1(b), 5 lid 5, 8 lid 16,  
12 lid 5, 15 lid 2 en 15 lid 3 voor meer informatie.

(10) Wij behouden ons het recht om betalingen te vereisen, of vergoedingen 
voor zegelrecht in het geval van een verandering betreffende zegelrechttarieven 
of wet. Wij behouden ons ook het recht om vergoedingen te vragen betreffende 
onze aangeboden markt data service (ruwe of afgeleide marktgegevens).

(11) Ongeacht het feit of u en wij deze Overeenkomst, middellijk op afstand 
hebben gesloten, bent u niet gerechtigd deze Overeenkomst op te zeggen  
(maar u kunt haar beëindigen op de wijze zoals vermeld in Bepaling 27 lid 2).

(12) We zullen alle redelijke stappen ondernemen om, wanneer wij Transacties 
namens u uitvoeren, deze op de beste wijze uit te voeren in overeenstemming 
met de FCA-Regels en ons Beleid uitvoering orders. De regelingen die we hebben 
ingesteld om voor de beste uitvoering voor u te zorgen, worden vermeld in ons 
Beleid uitvoering orders. Een samenvatting van dit Beleid uitvoering orders kunt 
u lezen op onze website of wordt op verzoek toegezonden. Tenzij u ons van het 
tegendeel in kennis stelt, wordt u geacht in te stemmen met ons Beleid uitvoering 
orders wanneer deze Overeenkomst van kracht wordt. Indien u hier niet mee 
instemt, behouden wij ons het recht voor u onze diensten te weigeren.

(13) Wij bieden verschillende soorten rekeningen met verschillende 
karakteristieken en kenmerken, zoals verschillende Garantiesomprocedures, 
verschillende tarieven betreffende Garantiesommen, verschillende handelslimieten 
en verschillende risicobeschermende kenmerken. Afhankelijk van uw kennis en 
ervaring en het soort Transacties dat u doorgaans bij ons plaatst, zijn sommige 
van deze rekeningen mogelijk niet beschikbaar voor u. We behouden ons het 
recht voor uw rekening tot een ander soort rekening om te zetten, indien wij, 
in alle redelijkheid, beslissen dat een ander soort rekening geschikter is voor u. 
We behouden ons eveneens het recht voor om de kenmerken en criteria om 
in aanmerking te komen voor onze rekeningen, te wijzigen; voorafgaand aan 
deze wijzigingen publiceren wij hierover via onze website, via e-mail of op onze 
Elektronische Handelsdiensten.

(14) Van tijd tot tijd maken wij aanvullende diensten of specifieke soorten 
Transacties beschikbaar voor u, zoals Rolling Spot Foreign Exchange. Dergelijke 
aanvullende diensten of Transacties kunnen onderworpen zijn aan bijzondere 
voorwaarden die worden vermeld in een Productmodule. De voorwaarden van een 
dergelijke Productmodule vullen deze Bepalingen aan of wijzigen deze. Indien u 
een Productmodule hebt ontvangen voor een bepaalde, nog niet eerder door u 
uitgevoerde Transactie of een nog niet eerder aan u geleverde dienst, dan wordt 
deze Productmodule geldig en bindend voor u op de datum dat u voor het eerst een 
Transactie uitvoert of een dienst gebruikt die wordt beheerst door deze Productmodule.
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3. BELANGENTEGENSTELLINGEN

(1) U erkent dat wij en onze Gelieerde Bedrijven een uiteenlopende reeks financiële 
diensten verlenen aan een grote verscheidenheid aan klanten en tegenpartijen en 
dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij, onze Gelieerde Bedrijven 
of een Betreffend Persoon een materieel belang kan hebben in een Transactie 
met of voor u of waarin zich een belangentegenstelling kan voordoen tussen uw 
belangen en die van andere klanten of tegenpartijen of van onszelf.

(2) We zijn wettelijk verplicht alle redelijke stappen te ondernemen om vast 
te stellen of er zich belangentegenstellingen tussen onszelf, onze Gelieerde 
Bedrijven en Relevante Personen en onze klanten, of tussen de ene klant en de 
andere voordoen tijdens het verlenen van onze diensten op beleggingsgebied. 
Hieronder volgen voorbeelden van dergelijke materiële belangen en 
belangentegenstellingen:

  (a) We kunnen een Transactie met u of namens u uitvoeren of regelen dat deze 
wordt uitgevoerd met betrekking tot welke wij, onze Gelieerde Bedrijven of 
een Betreffend Persoon andere directe of indirecte materiële  
belangen hebben/heeft;

  (b) We kunnen hedge-transacties uitvoeren voorafgaand (d.w.z. in afwachting 
van) aan of nadat wij van u een verzoek hebben ontvangen, of informatie 
betreffende verzoek dat u overweegt, om een Transactie te openen of te 
sluiten om ons risico in verband met (een) Transactie(s) die u aangaat of 
overweegt aan te gaan te beheren, hetgeen allemaal invloed kan hebben op 
de prijs die u betaalt of ontvangt in verband met (een) dergelijke Transactie(s) 
en winsten die worden gegenereerd door dit hedgen kan door ons of een 
Gelieerd Bedrijf onder ons/zich worden gehouden, zonder dat u hiervan op de 
hoogte wordt gesteld;

  (c) We kunnen uw Transactie koppelen aan die van een andere klant door 
zowel in diens belang als in uw belang te handelen;

  (d) Met inachtneming van de FCA-Regels kunnen wij aan derden betalen en 
van derden ontvangen (zonder verplichting aan u rekenschap af te leggen) 
voordelen, provisies of beloningen die zijn betaald of ontvangen als resultaat 
van door u gedane Transacties;

  (e) We kunnen een markt maken in Transacties die u aangaat krachtens  
deze Overeenkomst;

  (f) We kunnen als principaal voor onze eigen rekening of de rekening van 
een ander handelen op de Onderliggende Markt waarmee uw Transacties in 
verband staan;

  (g) We kunnen beleggingsadvies geven of andere diensten verlenen aan een 
andere klant over of betreffende de Onderliggende Markt in verband waarmee 
u een Transactie aangaat.

(3) We hanteren een beleid van onafhankelijkheid waardoor onze medewerkers 
in uw beste belang moeten handelen en geen acht moeten slaan op 
belangentegenstellingen bij het verlenen van onze diensten aan u. Daarnaast 
hebben wij organisatorische en administratieve controles om de hierboven 
genoemde belangentegenstellingen af te handelen zodat we er redelijkerwijs 
op kunnen vertrouwen dat risico’s van schade aan klanten als gevolg van een 
tegenstelling worden vermeden. Deze organisatorische en administratieve 
controles worden uiteengezet in ons Beleid tegenstellingen, waarvan een 
samenvatting (onze Samenvatting Beleid tegenstellingen) op onze website staat  
en op verzoek per post verkrijgbaar is.

(4) Afgezien van de algemene omstandigheden die in bovenstaande Bepaling 3 lid 
2 zijn vermeld, zijn we niet verplicht mee te delen dat wij, onze Gelieerde Bedrijven 
of Relevante Personen een materieel belang hebben in een Transactie met of 
voor u, of dat er onder een bepaalde omstandigheid een belangentegenstelling 
bestaat, mits we die tegenstellingen hebben afgehandeld in overeenstemming 
met ons Beleid tegenstellingen. Wanneer wij van mening zijn dat de regelingen 
in ons Beleid tegenstellingen niet voldoende zijn om een bepaalde tegenstelling 
af te handelen, informeren wij u over de aard van de tegenstelling, zodat u kunt 
besluiten hoe verder te gaan. We zijn niet verplicht rekenschap aan u af te leggen 
voor winst, provisie of een beloning die is behaald of ontvangen uit of vanwege 
Transacties of omstandigheden waarin wij, onze Gelieerde Bedrijven of een 
Betreffend Persoon een materieel belang hebben/heeft of waarin in bepaalde 
omstandigheden een belangentegenstelling kan bestaan.

(5) U erkent dat u zich bewust bent van de mogelijkheid dat de tegenstellingen 
vermeld in deze Bepalingen zich kunnen voordoen en dat u ermee instemt dat wij 
handelen niettegenstaande een dergelijke tegenstelling.

4. KOERS AFGEVEN

(1) Op uw verzoek, conform Bepalingen 4 lid 2 en 4 lid 3, zullen we voor iedere 
Transactie een hoog en laag getal noemen (onze eigen bied-/laatkoers). Onder 
voorbehoud van Bepaling 4 lid 8 zijn deze getallen de bied-/laatkoersen in de 
Onderliggende Markt (Provisie Transactie) of onze eigen bied-/laatkoersen (Spread 
Transacties) en informatie over welke basis van toepassing is, kunt u vinden in de 
Contractgegevens of op verzoek van onze handelaars verkrijgen. Voor het openen 
en sluiten van Transacties worden volgende provisies berekend:

  (a) Provisie Transacties - wanneer u de bied-/laatkoers in de Onderliggende 
Markt wordt gegeven, brengen we u een provisie in rekening conform 
Bepalingen 5 lid 5 en 7 lid 12 (Provisie); en

  (b) Spread Transacties - wanneer u onze eigen bied-/laatkoers wordt 
gegeven, omvat het verschil tussen die twee de Marktspread (wanneer er 
een Onderliggende Markt is) en onze Spread (onze kost voor u); tenzij we u 
schriftelijk van het tegendeel in kennis stellen wordt u geen extra provisie in 
rekening gebracht.

U erkent dat zowel onze Spreads als Marktspreads, in sommige omstandigheden 
significant uiteen kunnen lopen, dat ze niet dezelfde omvang hoeven te hebben 
als de voorbeelden in de Contractgegevens en dat er geen limiet aan hun omvang 
is. U erkent dat wanneer u een Transactie sluit, de Spread groter of kleiner kan zijn 
dan de Spread op het moment dat de Transactie werd geopend. Voor Transacties 
die worden uitgevoerd wanneer de Onderliggende Markt gesloten is of met 
betrekking tot welke er geen Onderliggende Markt is, zullen de koersen die we 
geven de marktkoers op dat tijdstip weergeven. U erkent dat die getallen door ons 
naar onze eigen redelijke beoordeling worden bepaald. De door ons opgegeven 
Spread zal ons gezichtspunt op geldende marktomstandigheden weergeven.

(2) U kunt te allen tijde tijdens de normale handelsuren voor het Instrument met 
betrekking tot welke u een Transactie wilt openen of sluiten, om een koersopgave 
verzoeken om een Transactie te openen of om een gehele of deel van een 
Transactie te sluiten. Buiten normale handelsuren zijn we niet verplicht, maar 
kunnen, te onzer uitsluitende beoordeling, een koers afgeven en uw aanbod 
aanvaarden en op grond daarvan handelen om een Transactie te openen of te 
sluiten. We kunnen u in kennis stellen van bepaalde Instrumenten met betrekking 
tot welke we geen koersen zullen afgeven, beperkingen met betrekking tot het 
bedrag waarvoor we koersen zullen afgeven, of andere voorwaarden die op onze 
koersafgifte betrekking kunnen hebben, maar een dergelijke kennisgeving is niet 
bindend voor ons.

(3) Indien wij ervoor kiezen om een koers af te geven, kunnen we een koers 
mondeling per telefoon afgeven, of elektronisch via onze Elektronische 
Handelsdiensten of via alle middelen waarvan we u telkens in kennis kunnen 
stellen. Onze opgave van een hoog en laag getal voor elk Instrument (hetzij via 
de telefoon, Elektronische Handelsdienst of anderszins) vormt geen aanbod om 
een Transactie op die niveaus te openen of te sluiten. De aanzet tot een Transactie 
wordt gegeven doordat u aanbiedt om op het niveau dat door ons is opgegeven 
een Transactie te openen of sluiten met betrekking tot een specifiek Instrument. 
We kunnen, op redelijke wijze handelend, uw aanbod te allen tijde aanvaarden 
of verwerpen totdat de Transactie is uitgevoerd of totdat we hebben bevestigd 
dat uw aanbod is ingetrokken. Een Transactie is geopend of gesloten wanneer uw 
aanbod door ons is ontvangen en aanvaard. Onze aanvaarding van een aanbod 
om een Transactie te openen of te sluiten, en daarmee de uitvoering van de 
Transactie, wordt gestaafd door onze bevestiging aan u van de bepalingen ervan. 

(4) Indien we ervan op de hoogte raken dat er op het moment dat u aanbiedt een 
Transactie te openen of te sluiten niet is voldaan aan (een van de) factoren die is/
zijn vastgelegd in Bepaling 4 lid 5, behouden we ons het recht voor uw aanbod 
op het geoffreerde niveau af te wijzen. Indien we niettemin al een Transactie 
hebben geopend of gesloten voordat we ervan op de hoogte raakten dat er niet 
is voldaan aan een factor die is vastgelegd in Bepaling 4 lid 5, dan kunnen wij, te 
onzer beoordeling, een dergelijke Transactie behandelen als nietig vanaf het begin 
of haar sluiten tegen de dan geldende koers. We kunnen het u echter toestaan 
de Transactie te openen of te sluiten, in welk geval u wordt gebonden door de 
opening of sluiting van een dergelijke Transactie, onverminderd het feit dat er niet 
aan de factoren van Bepaling 4 lid 5 is voldaan.

(5) De factoren waarnaar in Bepaling 4 lid 4 wordt verwezen omvatten, maar zijn 
niet beperkt tot, de volgende:

  (a) de koersopgave moet van ons worden verkregen zoals uiteengezet in 
Bepaling 4 lid 3;

  (b) er mag niet worden vermeld dat de koersopgave is gegeven ‘ter indicatie’ 
of op een soortgelijke basis;

  (c) indien u de koersopgave telefonisch verkrijgt, moet deze worden gegeven 
door iemand die een handelaar is die bij ons in dienst is en uw aanbod om 
de Transactie te openen of te sluiten moet worden gegeven tijdens hetzelfde 
telefoongesprek waarin u de koersopgave hebt verkregen, en de handelaar 
die u de koersopgave doet mag u niet hebben geïnformeerd voordat u het 
aanbod doet om de Transactie te openen of te sluiten, en er is bevestigd dat 
het aanbod door ons is aanvaard dat de koersopgave niet langer geldig is;

  (d) indien u de koersopgave elektronisch verkrijgt via onze Elektronische 
Handelsdiensten, moet uw aanbod om de Transactie te openen of te sluiten, 
en onze aanvaarding van uw aanbod, worden gegeven terwijl de koersopgave 
nog geldt;

 (e) de koersopgave mag niet duidelijk onjuist zijn;

  (f) wanneer u aanbiedt een Transactie te openen, mag het aantal aandelen, 
contracten of andere eenheden met betrekking tot welke de Transactie wordt 
geopend niet kleiner zijn dan de Minimumomvang, noch groter zijn dan de 
Normale Marktomvang;

  (g) wanneer u aanbiedt een deel van de, maar niet de gehele, open Transactie 
te sluiten, mag zowel het deel van de Transactie waarvan u aanbiedt het 
te sluiten als het deel dat open zou blijven indien we uw aanbod zouden 
aanvaarden niet kleiner zijn dan de Minimumomvang;

 (h) er mag geen Overmachtsgebeurtenis hebben plaatsgevonden;

  (i) wanneer u aanbiedt een Transactie te openen mag er met betrekking tot 
u geen Verzuimgebeurtenis hebben plaatsgevonden, noch mag u zodanig 
hebben gehandeld dat dit de aanleiding is tot een Verzuimgebeurtenis;
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4. KOERS AFGEVEN (VERVOLG)

  (j) de conversatie via de telefoon of Elektronische conversatie waarin u 
aanbiedt de Transactie te openen of te sluiten mag niet worden beëindigd 
voordat we uw aanbod hebben ontvangen en aanvaard;

  (k) wanneer u aanbiedt een Transactie te openen of te sluiten, mag de opening 
van de Transactie niet als resultaat hebben dat u een krediet of andere limiet 
die aan uw handelen is gesteld overschrijdt. 

(6) We behouden ons het recht iedere transactie, groter dan de Normale 
Marktomgang te weigeren. We garanderen niet dat onze koersopgave voor een 
Transactie gelijk aan of groter dan de Normale Marktomvang binnen een specifiek 
percentage van een notering op de Onderliggende Markt of verwante markt 
ligt en onze aanvaarding van uw aanbod kan onderworpen zijn aan bijzondere 
voorwaarden en eisen, waarover wij u zullen informeren op het moment dat wij uw 
aanbod aanvaarden. We zullen u desgevraagd in kennis stellen van de Normale 
Marktomvang voor een bepaald instrument.

(7) Alvorens het openen en of sluiten van een Transactie door ons wordt aanvaard, 
en onze quote ten voordele van u beweegt (bijvoorbeeld: indien de prijs daalt 
wanneer u koopt of indien de prijs stijgt wanneer u verkoopt) gaat u ermee 
akkoord dat wij een dergelijke prijsverbetering mogelijk aan u kunnen doorgeven 
(maar daartoe niet verplicht zijn). Het effect van zulke activiteit, het openen en 
of sluiten van een Transactie, wordt ter onzer goedkeuring geaccepteerd, voor 
de voordelige prijs. U erkent dat het in uw beste belang ligt voor ons om het 
niveau van uw aanbieding op de manier te veranderen die op deze Bepaling 
wordt overwogen en u het ermee eens bent dat om het even welke aanbieding 
die overeenkomstig deze Bepaling wordt veranderd, die eens door ons wordt 
goedgekeurd, in een volledig bindend contract tussen ons resulteert. Het is 
bij onze volledige beslissingsbevoegdheid in verband met wanneer wij een de 
prijsverbetering tot u zullen doorgeven, u zou moeten opmerken dat wij over 
het algemeen een prijsverbetering zullen doorgeven wanneer de markt tijdens 
het handelen volatiel is. U zou ook moeten opmerken dat wij de prijsverbetering 
slechts binnen toelaatbare grenzen zullen doorgeven, en wij ons het recht 
behouden zoals in Bepaling 4 lid 3 wordt beschreven om elke door u gemaakte 
aanbieding te verwerpen om een Transactie te openen of te sluiten. Om twijfel 
te vermijden, laat de Bepaling 4 lid 3 ons niet toe om uw biedprijs te veranderen 
tijdens het openen en of sluiten van (zoals het geval kan zijn) een Transactie indien 
dit in een minder gunstige prijs dan uw biedkoers zou resulteren.

(8) Wanneer een Instrument op diverse Onderliggende Markten wordt verhandeld, 
waarvan een de primaire Onderliggende Markt is, stemt u ermee in dat wij onze 
bied- en laatprijzen kunnen baseren op de gezamenlijke bied/laatprijzen in de 
Onderliggende markten; wij zijn hiertoe echter niet verplicht.

5. HET OPENEN VAN EEN TRANSACTIE

(1) U opent een Transactie door te ‘kopen’ of te ‘verkopen’. In deze Overeenkomst 
wordt een Transactie die is geopend door te ‘kopen’ aangeduid als ‘Aankoop’ en 
kan in onze handel met u ook worden aangeduid als ‘long’ of ‘ long positie’; een 
Transactie die is geopend door te ‘verkopen’ aangeduid als ‘Verkoop’ en kan in 
onze handel met u ook worden aangeduid als ‘short’ of ‘short positie’.

(2) Onder voorbehoud van Bepaling 4 lid 7, is het Openingsniveau het hoogste 
door ons geboden getal voor de Transactie wanneer u een Aankoop opent en 
wanneer u een Verkoop opent, is het Openingsniveau het laagste door ons 
geboden getal voor de Transactie.

(3) Een Transactie moet altijd worden uitgevoerd voor een gespecificeerd aantal 
aandelen, contracten of andere eenheden die het onderliggende Instrument vormen. 

(4) Iedere Transactie die door u wordt geopend is bindend voor u, 
onverminderd het feit dat u door het openen van de Transactie een krediet of 
andere limiet die op u van toepassing is of betrekking heeft op uw handel met 
ons, heeft kunnen overschrijden.

(5) Wanneer u een Provisie Transactie opent en sluit op basis van de bied-/ 
laatkoersen in de Onderliggende Markt, betaalt u ons een bedrag (de Provisie) 
die wordt berekend als percentage van de waarde van de openings- of 
sluittransactie (hetgeen van toepassing is) of als bedrag per gelijkwaardig 
Instrument of gelijkwaardige Instrumenten op de Onderliggende Markt of op 
elke andere schriftelijk door ons overeengekomen basis. U wordt schriftelijk 
van Onze Provisiebepalingen op de hoogte gesteld, echter in het geval dat u 
niet op de hoogte wordt gesteld van de provisiebepalingen, brengen we de 
standaardprovisie in rekening, zoals bekendgemaakt op onze website of, indien 
er geen tarief is bekendgemaakt, 0,2% van de waarde van de openings- of 
sluittransactie (hetgeen van toepassing is).

(6) Tenzij we anders overeenkomen moeten alle bedragen die door u uit hoofde 
van Bepaling 5 lid 5 bij opening verschuldigd zijn, worden betaald op het moment 
dat het Openingsniveau van uw Transactie door ons is vastgesteld.

6. MEERDERE TRANSACTIES

(1) Wanneer u een Aankoop heeft geopend met betrekking tot een bepaald 
Instrument en u daarna een Verkoop opent met betrekking tot hetzelfde 
Instrument, waaronder begrepen door middel van een order dat een Stoporder of 
Limietorder is, en de Aankoop open blijft, dan zullen we, tenzij u ons in afwijking 
hiervan (inclusief een Force Open indien die door ons wordt geaccepteerd) een 
opdracht geeft:

  (a) het aanbod om te verkopen, indien het Verkooporder kleiner is dan de 
Aankoop, behandelen als een aanbod om de Aankoop gedeeltelijk te sluiten 
ter grootte van het Verkooporder;

  (b) het aanbod om te verkopen, indien het Verkooporder even groot is als de 
Aankoop, behandelen als een aanbod om de Aankoop volledig te sluiten;

  (c) het aanbod om te verkopen, indien het Verkooporder groter is dan de 
Aankoop, behandelen als een aanbod om de Aankoop volledig te sluiten en 
een Verkooppositie te openen die gelijk is aan het bedrag van dat overschot.

(2) Wanneer u een Verkoop heeft geopend met betrekking tot een bepaald 
Instrument en u daarna een Aankoop opent met betrekking tot hetzelfde 
instrument, waaronder begrepen door middel van een order dat een Stoporder of 
Limietorder is, op een moment waarop de Verkoop open blijft, dan zullen we, tenzij 
u ons een opdracht geeft in afwijking hiervan (bijvoorbeeld door een Force Open 
indien door ons geaccepteerd):

  (a) het aanbod om te kopen, indien het Aankooporder kleiner is dan de 
Verkoop, behandelen als een aanbod om de Verkoop gedeeltelijk te sluiten ter 
grootte van het Aankooporder;

  (b) het aanbod om te kopen, indien het Aankooporder even groot is als de 
Verkoop, behandelen als een aanbod om de Verkoop volledig te sluiten;

  (c) het aanbod om te kopen, indien het Aankooporder groter is dan de 
Verkoop, behandelen als een aanbod om de Verkoop volledig te sluiten en een 
Aankooppositie te openen dat gelijk is aan het bedrag van dat overschot.

(3) Bepalingen 6 lid 1 en 6 lid 2 hebben geen betrekking op CFD’s met Beperkt Risico.

(4) De Raamverrekeningsovereenkomst heeft betrekking op zowel u als ons met 
betrekking tot alle Transacties die door u worden uitgevoerd uit hoofde van deze 
Overeenkomst en alle toepasselijke Productmodules.

7. HET SLUITEN VAN EEN TRANSACTIE

ONGEDATEERDE TRANSACTIES
(1) Met inachtneming van deze Overeenkomst en alle vereisten die we 
kunnen stellen met betrekking tot Gekoppelde Transacties, kunt u een open, 
Ongedateerde Transactie of elk deel van een dergelijke open, Ongedateerde 
Transactie te allen tijde sluiten.

(2) Onder voorbehoud van Bepaling 4 lid 7 is het Sluitingsniveau, wanneer u een 
Ongedateerde Transactie sluit, indien u een Ongedateerde Aankooptransactie 
sluit, het laagste dan door ons geoffreerde getal en, indien u een ongedateerde 
Verkooptransactie sluit het hoogste dan door ons geoffreerde getal.

EXPIRATIETRANSACTIES 
(3) Met inachtneming van deze Overeenkomst en alle vereisten die we 
kunnen stellen met betrekking tot Gekoppelde Transacties, kunt u een open, 
Expiratietransactie of elk deel van een dergelijke open, Expiratietransactie te allen 
tijde vóór het Laatste Handelsmoment sluiten.

(4) Informatie over het toepasselijke Laatste Handelsmoment voor ieder 
Instrument zijn normaal gesproken te vinden in de Contractgegevens en kunnen 
op verzoek van onze handelaren worden verkregen. Het is uw verantwoordelijkheid 
u van het Laatste Handelsmoment of van de verlooptijd voor een bepaald product 
op de hoogte te stellen.

(5) Wanneer u een Expiratietransactie vóór het Laatste Handelsmoment voor het 
Instrument sluit, is het Sluitingsniveau, indien de Transactie een Aankoop is, het 
laagste dan door ons geoffreerde getal en indien de Transactie een Verkoop is, het 
hoogste dan door ons geoffreerde getal.

(6) Indien u een Expiratietransactie met betrekking tot een Instrument niet op 
of voor het Laatste Handelsmoment sluit, dan zullen wij, met inachtneming van 
Bepaling 7 lid 8, uw Expiratietransactie sluiten zodra we het Sluitingsniveau 
van de Expiratietransactie hebben vastgesteld. Het Sluitingsniveau van de 
Expiratietransactie is (a) de laatste handelskoers op of voorafgaand aan de 
sluiting of de toepasselijke officiële slotnotering of waarde op de betreffende 
Onderliggende Markt zoals door de betreffende beurs wordt gemeld, fouten 
en vergissingen uitgesloten; plus of min (b) Spread die we toepassen wanneer 
een dergelijke Expiratietransactie wordt gesloten. Informatie over de Spread 
die we toepassen wanneer een bepaalde Expiratietransactie wordt gesloten, is 
vastgelegd in de Contractgegevens en zijn desgevraagd beschikbaar. U erkent dat 
het uw verantwoordelijkheid is om uzelf op de hoogte te stellen van het Laatste 
Handelsmoment en van de Spread of Provisie die we kunnen toepassen wanneer u 
een Expiratietransactie sluit.

(7) We kunnen doorlopende opdrachten van u accepteren om automatisch al uw 
Expiratietransacties te verlengen naar de volgende contractperiode, zodat ze niet 
automatisch expireren. Ook kunt u ons vragen verlengingsinstructies te accepteren 
met betrekking tot een bepaalde Expiratietransactie. U erkent dat het uw eigen 
verantwoordelijkheid is om geïnformeerd te zijn over de volgende toepasselijke 
contractperiode voor een Transactie en dat het tot stand brengen van een 
Rollover (verlenging) van een Transactie ertoe kan leiden dat u verliezen lijdt in uw 
rekening. Elke overeenkomst tot verlenging is uitsluitend te onzer beoordeling en 
we behouden het recht voor het verlengen van een Transactie of Transacties te 
weigeren, ondanks door u gegeven instructies, als wij, in alle redelijkheid, bepalen 
dat het tot stand brengen van een verlenging ertoe leidt dat een kredietlimiet of 
andere limiet betreffende uw handelingen bij ons, door u wordt overschreden. 
Wanneer wij een Rollover tot stand brengen, wordt de oorspronkelijke 
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7. HET SLUITEN VAN EEN TRANSACTIE (VERVOLG)

Expiratietransactie gesloten op of vlak voor het Laatste Handelsmoment en wordt 
daarmee opeisbaar voor verevening, waarbij een nieuwe Expiratietransactie 
wordt aangemaakt. Dergelijke sluitings- en openingshandel vindt plaats op onze 
gebruikelijke voorwaarden.

(8) Wanneer een Expiratietransactie met betrekking tot een Instrument groter is 
dan vier maal de Normale Marktomvang, of wanneer een aantal van dergelijke 
Expiratietransacties samen groter zijn dan vier maal de Normale Marktomvang, en 
wanneer een dergelijke Expiratietransactie of Expiratietransacties niet reeds  
is/zijn gesloten voor het Laatste Handelsmoment, behouden wij het recht voor de 
Expiratietransactie(s) automatisch te verlengen naar de volgende contractperiode, 
wanneer wij in alle redelijkheid van mening zijn dat dit in uw belang is of in het belang 
van al onze cliënten gezamenlijk om dit te doen. Indien wij ervoor kiezen om uw 
Transactie(s) te verlengen, zullen we doorgaans proberen contact met u op te nemen 
voor het Laatste Handelsmoment. Echter, om twijfel te voorkomen, wij kunnen uw 
Transactie(s) zelfs verlengen indien wij geen contact met u hebben gehad.

ALGEMENE BEPALINGEN 
(9) Onze bijkomende rechten om onder bepaalde omstandigheden een of 
meer van uw Transacties te vernietigen en/of te sluiten zijn vastgelegd in 
Bepaling 4 lid 4, 8 lid 3, 9, 10, 14 lid 4, 16, 19 lid 4, 20, 22, 23, 24 en 25 lid 2. 
 
(10) We behouden ons het recht voor opdrachten die we van klanten krijgen om 
Transacties te sluiten, te verzamelen. Verzameling betekent dat we uw opdracht 
met die van andere klanten van ons kunnen combineren om als één enkele order 
uit te voeren. We kunnen uw opdracht om te sluiten combineren met die van 
andere klanten indien we redelijkerwijs geloven dat dit in het belang is van onze 
klanten als geheel. Echter, in sommige gevallen kan het gebeuren dat u door de 
verzameling een minder goede koers krijgt op het moment dat uw opdracht om 
te sluiten is uitgevoerd. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk 
zijn ten opzichte van u indien als gevolg hiervan voor u een minder gunstige prijs 
wordt behaald.

(11) Bij het sluiten van een Transactie en met inachtneming van alle toepasselijke 
aanpassingen voor rente en dividend conform hetgeen is bepaald in  
deze overeenkomst:

  (a) betaalt u ons het verschil tussen het Openingsniveau van de Transactie en het 
Sluitingsniveau van de Transactie, vermenigvuldigd met het aantal eenheden van 
het Instrument waaruit de Transactie bestaat indien de Transactie:

   (i) een Verkoop is, en het Sluitingsniveau van de Transactie hoger is dan het 
Openingsniveau van de Transactie; of

   (ii) een Aankoop is, en het Sluitingsniveau van de Transactie lager is dan 
het Openingsniveau van de Transactie; en

  (b) betalen wij u het verschil tussen het Openingsniveau van de Transactie 
en het Sluitingsniveau van de Transactie, vermenigvuldigd met het aantal 
eenheden van het Instrument waaruit de Transactie bestaat indien de 
Transactie:

   (i) een Verkoop is, en het Sluitingsniveau van de Transactie lager is dan het 
Openingsniveau van de Transactie; of

   (ii) een Aankoop is, en het Sluitingsniveau van de Transactie hoger is 
dan het Openingsniveau van de Transactie; verminderd met bedragen 
van de Eerste Waarborgsom die wij naar u hebben teruggestort in 
overeenstemming met Bepaling 14 lid 1.

(12) Wanneer u een Transactie sluit betaalt u ons Provisie als vastgelegd in 
Bepaling 5 lid 5.

(13) Tenzij anders overeengekomen, zijn alle door u krachtens Bepaling 7 lid 11(a) 
en Bepaling 7 lid 12 verschuldigde bedragen direct opeisbaar op het moment van 
het Sluitingsniveau van uw Transactie, zoals door ons te bepalen, en zullen betaald 
worden in overeenstemming met Bepaling 15. Bedragen, door ons te betalen 
krachtens Bepaling 7 lid 11(b) worden verrekend in overeenstemming met Bepaling 
15 lid 4. 

(14) We behouden ons het recht voor uw Sluitingsniveau te wijzigen conform 
Bepaling 4 lid 7.

(15) U erkent dat wanneer het nadrukkelijk en formeel schriftelijk is 
overeengekomen door u en ons (waarbij een dergelijke Overeenkomst namens ons 
ondertekend moet zijn door een van onze Directeuren):

  (a) Met betrekking tot een Aankoop, aan het einde van de contractperiode 
(voor Expiratietransacties) of op de datum die u kiest om de Transactie te 
sluiten (voor een niet-Gedateerde Transactie) accepteert u van ons de levering 
van, en betaalt u ons voor, het Instrument met betrekking waarop u de 
Aankoop hebt geopend;

  (b) Met betrekking tot een Verkoop, aan het einde van de contractperiode 
(voor Expiratiecontracten) of op de datum die u kiest om de Transactie te 
sluiten (voor een niet-Gedateerde Transactie) levert u ons het Instrument met 
betrekking waarop u de Verkoop hebt geopend.

8. ELEKTRONISCHE TRANSACTIES

(1) U erkent en garandeert dat u op de hoogte bent van alle Toepasselijke 
Regelgeving die van toepassing is op Elektronische Handelsdiensten die u 

gebruikt en dat uw gebruik van de Elektronische Handelsdiensten voldoet aan alle 
Toepasselijke Regelgeving en deze Overeenkomst, zoals van tijd tot tijd aangepast.

(2) We zijn niet verplicht een gehele Transactie (of een deel ervan) te aanvaarden, 
uit te voeren of te annuleren die u via een Elektronische Handelsdienst wilt 
uitvoeren of annuleren. Zonder beperking van het voorgaande zijn we niet 
verantwoordelijk voor doorgiften die onjuist zijn of niet door ons zijn ontvangen, en 
we kunnen elke Transactie uitvoeren onder de voorwaarden die daadwerkelijk door 
ons zijn ontvangen.

(3) U autoriseert ons om te handelen op basis van een opdracht die is gegeven 
of lijkt te zijn gegeven door u met gebruikmaking van de Beveiligingsapparatuur 
en door ons is ontvangen in verband met een Elektronische Handelsdienst die 
u gebruikt (‘Opdracht’). We zijn niet verplicht te handelen op basis van een 
Opdracht, of om een Transactie uit te voeren of op andere wijze aan te gaan, 
en hoeven geen redenen op te geven voor onze weigering daartoe. Tenzij we 
anderszins met u overeenkomen, hebt u niet het recht een Opdracht aan te passen 
of in te trekken zodra die door ons is ontvangen. U bent verantwoordelijkheid 
voor de echtheid en juistheid, zowel qua inhoud als qua vorm, van een door ons 
ontvangen Opdracht. U erkent dat in het geval van duidelijk onjuiste prijzen of 
volumes we het recht hebben de Transactie nietig te verklaren en een dergelijke 
Transactie is voor ons niet bindend.

(4) U erkent dat wij (te allen tijde, zonder aanleiding of voorafgaande 
kennisgeving) het recht hebben om eenzijdig en met onmiddellijke ingang 
een gehele Elektronische Handelsdienst (of een deel ervan) of uw toegang 
tot een Elektronische Handelsdienst op te schorten of te beëindigen, om de 
aard, samenstelling of beschikbaarheid van een Elektronische Handelsdienst te 
wijzigen of om de beperkingen die we hebben gesteld op de handel die u via een 
Elektronische Handelsdienst kunt drijven, te wijzigen.

(5) In overeenstemming met Bepaling 4 zijn alle prijzen die worden getoond op een 
Elektronische Handelsdienst indicatief en deze kunnen voortdurend gewijzigd worden.

TOEGANG
(6) Gebruikmaking van een hogesnelheids- of geautomatiseerd massaledata-
invoersysteem bij een Elektronische Handelsdienst is alleen toegestaan met onze 
voorafgaande schriftelijke toestemming, verleend naar ons eigen inzicht.

(7) Met betrekking tot een direct markttoegangssysteem tot een Beurs met 
betrekking tot welke u orders kunt indienen of informatie of gegevens kunt 
ontvangen met gebruikmaking van de Elektronische Handelsdienst, verleent 
u ons te allen tijde het recht om op een redelijke termijn (die onder bepaalde 
omstandigheden onmiddellijk kan ingaan) uw gebouw in te gaan (of om de 
onderaannemers of vertegenwoordigers van ons of van de Beurs daartoe opdracht 
te geven) en uw Systeem te inspecteren, echter uitsluitend wanneer wij redelijke 
vermoedens hebben dat uw Systeem niet voldoet aan de vereisten waarvan wij u 
van tijd tot tijd op de hoogte stellen of wanneer wij redelijke vermoedens hebben 
dat u de Elektronische Handelsdienst niet gebruikt in overeenstemming met, en 
ook in andere opzichten voldoet aan, deze Overeenkomst en alle vereisten van een 
betreffende Beurs of Toepasselijke Regelgeving.

(8) Wanneer we elektronische communicatie tussen u en ons toestaan die is 
gebaseerd op een op maat gemaakte interface die gebruik maakt van een 
protocol als FIX, dan wordt die communicatie geïnterpreteerd door en met 
inachtneming van de gebruikersregels van een dergelijk interfaceprotocol die u 
zijn verstrekt.

(9) U dient een op maat gemaakte interface te testen voordat u deze in een live 
omgeving gebruikt, en u stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor fouten of 
falen in uw implementatie van het interfaceprotocol.

GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDELSDIENSTEN 
(10) Wanneer we u toegang verlenen tot een Elektronische Handelsdienst, verlenen 
wij u voor de looptijd van deze Overeenkomst een persoonlijke, beperkte, niet-
exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare en niet in onderlicentie uit te geven 
licentie om de Elektronische Handelsdiensten te gebruiken in strikte overeenkomst 
met de Bepalingen van deze Overeenkomst. We kunnen bepaalde gedeelten van 
de Elektronische Handelsdiensten leveren onder licentie van derden, en u dient zich 
te houden aan alle aanvullende beperkingen met betrekking tot uw gebruik die we 
u van tijd tot tijd kunnen meedelen, of die anderszins het onderwerp zijn van een 
overeenkomst tussen u en die licentiegevers.

(11) We leveren u de Elektronische Handelsdiensten uitsluitend voor persoonlijk 
gebruik, en alleen voor die doelstellingen en onder de Bepalingen van deze 
Overeenkomst. U mag de Elektronische Handelsdiensten of een deel daarvan niet 
direct of indirect verkopen, in lease geven of leveren aan een derde, tenzij dat is 
toegestaan door deze Overeenkomst. U erkent dat alle eigendomsrechten op de 
Elektronische Handelsdiensten eigendom zijn van ons of van door ons uitgekozen 
derden-serviceproviders die ons de gehele Elektronische Handelsdiensten of een 
gedeelte daarvan leveren, of u toegang tot de Elektronische Handelsdiensten 
geven, of hun respectieve licentiegevers, en ze zijn beschermd door auteursrecht, 
het handelsmerk, andere wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom 
en andere toepasselijke wetgeving. U verkrijgt geen auteursrecht, intellectuele-
eigendomsrechten of andere rechten in of op de Elektronische Handelsdiensten, 
behalve die welke uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn vermeld. U beschermt 
deze eigendomsrechten op de Elektronische Handelsdiensten en schendt deze 
niet, en u respecteert en geeft gehoor aan onze redelijke verzoeken om de 
contractuele en wettelijke rechten op de Elektronische Handelsdiensten van ons en 
van onze derden-serviceproviders te beschermen. Indien u op de hoogte raakt van 
een schending van eigendomsrechten op de Elektronische Handelsdiensten van 
ons of van onze derden-serviceproviders stelt u ons daar onmiddellijk schriftelijk 
van op de hoogte.
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8. ELEKTRONISCHE TRANSACTIES (VERVOLG)

SOFTWARE
(12) In het geval dat u gegevens, informatie of Software ontvangt via een 
Elektronische Handelsdienst anders dan die welke u gerechtigd bent te ontvangen 
krachtens deze Overeenkomst, stelt u ons daar onmiddellijk van op de hoogte en u 
zult deze gegevens, informatie of software op geen enkele wijze gebruiken.

(13) Voor sommige Elektronische Handelsdiensten mag u software downloaden op 
een of meer Systemen, maar u mag de Elektronische Handelsdienst onder geen 
enkele omstandigheid op meer dan een Systeem tegelijk gebruiken.

(14) U onderneemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat er geen 
computervirussen, wormen, softwarebombardementen of gelijksoortige dingen in 
het Systeem of de Software komen die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze 
Elektronische Handelsdiensten.

(15) Wij en onze eventuele licentiegevers behouden de intellectuele 
eigendomsrechten op alle elementen van de Software en die software en 
databases van de Elektronische Handelsdiensten en onder geen enkele 
omstandigheid verkrijgt u een recht op of belang in die elementen anders dan 
zoals in deze Overeenkomst is vermeld.

MARKTGEGEVENS
(16) Met betrekking tot marktgegevens of andere informatie die wij of 
een derdeserviceprovider u verstrekken in verband met uw gebruik van 
de Elektronische Handelsdiensten, (a) zijn wij en die serviceprovider niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk indien die gegevens of informatie op enige wijze 
onjuist of onvolledig zijn/is; (b) zijn wij en die serviceprovider niet verantwoordelijk 
of aansprakelijk voor handelingen die u verricht of niet verricht op basis van die 
gegevens of informatie; (c) u gebruikt die gegevens of informatie uitsluitend voor 
de doeleinden die zijn vermeld in deze Overeenkomst en Klantovereenkomsten; 
(d) die gegevens of informatie zijn/is eigendom van ons en die serviceprovider 
en u zendt die gegevens of informatie niet geheel of gedeeltelijk door 
aan derden, distribueert, publiceert, onthult of vertoont ze niet geheel of 
gedeeltelijk aan derden, behalve indien dit is vereist door de toepasselijke 
wetgeving of regelgeving; (e) u gebruikt die gegevens of informatie uitsluitend 
in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, regels en regelgeving; en 
(f) u betaalt de Marktgegevenskosten (indien toepasselijk, bijvoorbeeld voor 
directe markttoegang) die samenhangen met uw gebruik van een Elektronische 
Handelsdienst zoals we die u van tijd tot tijd doorgeven. 
 
(17) In aanvulling op het bovenstaande, met betrekking tot de Beursinformatie die 
u verkiest te ontvangen via de Elektronische Handelsdienst, gaat u hierbij akkoord 
met alle voorwaarden die verband houden met de herdistributie en gebruik 
van dergelijke gegevens, zoals bepaald op onze Website op de pagina waarop 
aangegeven staat welke gegevens uitgewisseld mogen worden.

HANDEL VIA CHARTS
(18) We bieden een mogelijkheid waarbij u ons kunt vragen een koers af te geven 
en direct een aanbod te doen via Charts. 

(19) De prijsgegevens die worden weergegeven op het Handel via  
Charts-pakket bevatten:

  (a) voor Aandelen-CFD’s, de laatste handelsprijs in de Onderliggende Markt; en

  (b) voor alle overige instrumenten, onze gemiddelde prijs voor het  
betreffende instrument.

(20) Het Handel via Charts-pakket biedt u de mogelijkheid om een brede reeks 
‘Triggers’ te bepalen, die, wanneer ze zijn bereikt of voldaan, u een bericht sturen 
waarin u wordt gevraagd of u een Transactie wilt openen of sluiten. Dat wil zeggen, 
dit is een bericht waarin u wordt gevraagd of u van ons onze bied/laat prijzen wilt 
ontvangen. Er zijn bijvoorbeeld ‘Indirecte Triggers’ en ‘Directe Triggers’. Voordat 
u gebruik kunt maken van Triggers, stemt u er mee in dat het uitsluitend uw 
verantwoordelijkheid is om te begrijpen hoe de betreffende Triggers functioneren. 
Via het ‘Tools’ menu in onze Elektronische Handelsdienst krijgt u toegang tot 
assistentie met betrekking tot Triggers en andere onderdelen van het Handel via 
Charts-pakket. Triggers zijn slechts geldig zolang de charting sessie waarin ze zijn 
ingesteld, open is. Voorts worden Triggers niet uitgevoerd wanneer het Handel via 
Charts-pakket zich in ‘slaap’ modus bevindt.

(21) Het Handel via Charts-pakket (inclusief, om twijfel te voorkomen, zowel 
de actuele als historische prijsgegevens zoals gebruikt in het Handel via 
Charts-pakket), wordt geleverd ‘in de huidige staat’, zonder enige vorm van 
garantie, impliciet noch expliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de garantie 
van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Wij, of andere 
bijdragende partijen, kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden voor 
vorderingen, schade of andere aansprakelijkheid, noch in een juridische 
procedure of contract, onrechtmatige daad [tort] of anderszins, voortvloeiend 
uit, of in verband met het gebruik van of andere handelingen in het Handel via 
Charts-pakket.

(22) Het Handel via Charts-pakket maakt gebruik van prijsgegevens die door ons 
aan een derde partij, de charting beheerder, zijn geleverd. Wij spannen ons naar 
redelijkheid in om een acceptabele service te verzekeren, maar u accepteert dat 
de prijsgegevens zoals weergegeven in het Handel via Charts-pakket vertraagd 
kunnen zijn en dat wij geen garantie geven betreffende de nauwkeurigheid en 
volledigheid van de gegevens, noch actueel noch historisch. Voorts garanderen 
wij niet dat de service niet onderbroken zal worden. Voorts accepteert u en 
gaat u ermee akkoord dat wanneer er een verschil bestaat tussen de gegevens 
(prijsgegevens of andere gegevens) tussen uw Handel via Charts-pakket en de 
gegevens in onze overige Elektronische Handelsdiensten, de gegevens in onze 
overige Elektronische Handelsdiensten prevaleren.

(23) Het is een gebruiksvoorwaarde van het Handel via Charts-pakket dat u instemt 
met alle redelijke voorwaarden die wij verbinden aan het gebruik van de Handel 
via Charts-pakket. Een van deze voorwaarden is dat u instemt met het betalen 
van vergoedingen, waarover wij u informeren (zoals de vergoedingen voor de 
geavanceerde charts die worden geleverd als onderdeel van het Handel via  
Charts-pakket).

9. HANDELSPROCEDURES

VERTEGENWOORDIGING
(1) Onverminderd ons recht om te vertrouwen op en te handelen op basis van 
mededelingen van uw vertegenwoordiger ingevolge Bepaling 13 lid 4, zijn 
we niet verplicht een Transactie te openen of te sluiten of een mededeling te 
aanvaarden en op basis daarvan te handelen indien we redelijkerwijs geloven dat 
die vertegenwoordiger zijn bevoegdheid overschrijdt. In het geval dat we een 
Transactie hebben geopend voordat we tot deze overtuiging kwamen, kunnen we, 
te onzer uitsluitende beoordeling, ofwel een dergelijke Transactie sluiten tegen 
onze dan geldende koers of de Transactie behandelen als nietig vanaf het begin. 
Niets in deze Bepaling 9 lid 1 wordt zo geïnterpreteerd dat wij verplicht zijn om 
onderzoek te doen naar de bevoegdheid van een vertegenwoordiger die beweert 
u te vertegenwoordigen.

OVERTREDING VAN DE WET 
(2) We zijn niet verplicht een Transactie te openen of te sluiten indien we 
redelijkerwijs geloven dat het niet praktisch is om dit te doen, of dat we door dit 
te doen een Toepasselijke Regelgeving, wet, voorschrift, regeling of Bepaling 
schenden. In het geval dat we een Transactie hebben geopend voordat we tot 
deze overtuiging kwamen, kunnen we, te onzer uitsluitende beoordeling, ofwel 
een dergelijke Transactie sluiten tegen de dan geldende biedkoers (in het geval 
van Verkooptransacties) of laatkoers (in het geval van Aankooptransacties) of de 
Transactie behandelen als nietig vanaf het begin.

SITUATIES DIE NIET IN DEZE OVEREENKOMST  
WORDEN BESCHREVEN
(3) In het geval dat zich een situatie voordoet die niet onder deze Bepalingen 
of de Contractgegevens valt, zullen we de zaak op grond van goede trouw en 
billijkheid oplossen en, waar van toepassing, door die actie te ondernemen die 
consistent is met de marktpraktijk en/of met inachtneming van de behandeling 
die wij van hedge-makelaars ontvangen waarmee wij onze blootstelling jegens u, 
voortvloeiend uit de betreffende Transactie, hebben afgedekt.

LEENKOSTEN EN NIET-LEENBARE TRANSACTIES 
(4) Wanneer u een Verkoop hebt geopend met betrekking tot een bepaald 
Instrument, behouden wij het recht voor door ons gemaakte kosten in verband met 
lenen van aandelen, aan u door te berekenen. Indien u de kosten voor het lenen van 
aandelen, die verschuldigd zijn nadat u een dergelijke Transactie hebt geopend, 
niet betaalt, of indien wij het lenen van dat Instrument in de Onderliggende markt 
niet kunnen voortzetten (en wij berichten u hierover), hebben wij het recht uw 
Transactie met betrekking tot dat Instrument met onmiddellijke ingang te sluiten. U 
erkent dat dit ertoe kan leiden dat u verlies leidt op de Transactie. Voorts vrijwaart 
u ons volledig tegen boetes, straffen, aansprakelijkheid of andere gelijksoortige 
kosten die ons worden opgelegd om welke reden dan ook, door Beurzen, 
Onderliggende markt of andere regulerende autoriteiten en welke boetes, straffen, 
aansprakelijkheden of andere gelijksoortige kosten op welke wijze dan ook verband 
houden met uw openen of sluiten van een Transactie of een hieraan gerelateerde 
actie door ons om uw Transactie af te dekken. Om alle twijfel te voorkomen, deze 
vrijwaring strekt zich uit tot alle kosten die verband houden met terugroepen of 
–kopen van aandelen, die worden opgelegd door een Onderliggende markt in 
verband met een door u geplaatste Transactie.

(5) In het geval dat u een Transactie opent in relatie tot een onderliggend 
Instrument dat een aandeel is, en dat onderliggende aandeel wordt niet-leenbaar, 
zodat wij ons niet kunnen indekken tegen verliezen die wij kunnen leiden in 
verband met deze Transactie, kunnen wij, zulks uitsluitend door ons te beoordelen, 
een of meer van de volgende stappen ondernemen:

 (a) de eisen betreffende uw Garantiesom verhogen;

  (b) de betreffende Transacties sluiten op een zodanig Sluitingsniveau als wij 
redelijkerwijs gepast achten;

 (c) de Laatste Handelstijd voor de betreffende Transactie wijzigen.

Een aandeel kan al niet-leenbaar zijn vanaf het begin, of onze makelaars of 
vertegenwoordigers kunnen een aandeel van ons terugroepen waartegen wij al 
hebben geleend.

10. DUIDELIJKE FOUT

(1) We behouden ons het recht voor om, zonder uw toestemming, een Transactie 
ofwel vanaf het begin te vernietigen, of de voorwaarden van de transactie te 
wijzigen, wanneer deze Transactie een fout bevat of is gebaseerd op een fout 
waarvan we redelijkerwijs geloven dat deze evident of opvallend is (een ‘Duidelijke 
Fout’). Indien, zulks door ons te beoordelen, wij ervoor kiezen om de bepalingen 
voor een dergelijke Transactie met een Duidelijke Fout te wijzigen, zal het 
gewijzigde niveau zodanig zijn als wat wij, redelijkerwijs rechtvaardig hadden 
gevonden op het moment dat deze Transactie werd aangegaan. Bij de beslissing 
over wat een Duidelijke Fout is, zullen we in alle redelijkheid handelen en kunnen 
we relevante informatie in aanmerking nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, de staat van de Onderliggende Markt ten tijde van de fout of een fout in, of 
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10. DUIDELIJKE FOUT (VERVOLG)

gebrek aan duidelijkheid van, een informatiebron of uitlating waarop wij onze 
geboden prijzen baseren. Een financiële verplichting die u bent aangegaan of 
waarvan u hebt afgezien in vertrouwen op een Transactie met ons wordt niet in 
aanmerking genomen bij het besluit of er zich wel of niet Duidelijke Fout  
heeft voorgedaan.

(2) Indien er geen sprake is van fraude, moedwillig verzuim of nalatigheid van 
onze kant, zijn we jegens u niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aanspraken, 
vorderingen of uitgaven volgend op een Duidelijke Fout (inclusief Duidelijke 
Fouten die zijn gemaakt door een informatiebron, verslaggever of official op wie 
we redelijkerwijs vertrouwen).

(3) Indien een Duidelijke Fout is opgetreden, en wij ervoor kiezen onze rechten 
krachtens Bepaling 10 lid 1 uit te oefenen, en indien u gelden van ons hebt 
ontvangen in verband met de Duidelijke Fout, stemt u ermee in dat deze gelden 
aan ons verschuldigd zijn en door ons opeisbaar zijn en u stemt ermee in zonder 
vertraging een gelijk bedrag aan ons terug te betalen.

11. ORDERS

(1) Wij kunnen, zulks uitsluitend door ons te beoordelen, een ‘Order’ van u 
accepteren. Een Order is een aanbod om een Transactie te openen of sluiten 
indien onze prijzen naar, of over een door u bepaald niveau gaan. Voorbeelden van 
dergelijke orders zijn:

  (a) Een Stoporder: is een aanbod om te handelen indien onze notering 
nadelig voor u wordt. Een Stoporder wordt doorgaans geplaatst om een soort 
risicobescherming te bieden, bijvoorbeeld wanneer uw Transactie verlies 
lijdt; een Stoporder kan worden zowel worden gebruikt om een Transactie te 
openen als te sluiten. Iedere Stoporder heeft een specifiek, door u bepaald, 
stopniveau, (onder voorbehoud van onze Overeenkomst). Uw Stoporder wordt 
getriggerd indien onze biedprijs (in het geval van een Order tot Verkopen) 
of onze laatprijs (in het geval van een Order tot Aankopen) zich in uw nadeel 
beweegt naar een punt dat op of voorbij het door u bepaalde niveau is. De 
uitzondering hierop vormen Stoporders die werden geplaatst in verband 
met Transacties op Orderboekaandelen, die uitsluitend worden getriggerd 
als en wanneer een deal plaatsvindt op de Onderliggende markt voor het 
betreffende Orderboekaandeel tegen een prijs die op of over het door uw 
bepaalde stopniveau gaat. Als een Stoporder eenmaal getriggerd is, zullen wij, 
in overeenstemming met Bepaling 11 lid 3 en onder voorbehoud van Bepaling 
11 lid 4, een Transactie openen of sluiten op een niveau dat gelijk is aan, of 
slechter dan uw stopniveau.

  (b) Een Trailingstop: is gelijk aan een Stoporder, met het verschil dat een 
Trailingstop u de gelegenheid biedt om een glijdend stopniveau te bepalen 
dat automatisch beweegt wanneer onze noteringen zich in uw voordeel 
bewegen. Een Trailingstop wordt op dezelfde wijze getriggerd en uitgevoerd 
als een Stoporder, zoals bepaald in Bepaling 11 lid 3 en onder voorbehoud 
van Bepaling 11 lid 4. Indien u de functie Trailingstop wilt gebruiken, moet 
u deze functie eerst activeren via onze Elektronische Handelsdienst. Door 
uw keuze om onze Trailingstop-functie te activeren, erkent u het volgende: 
(i) een Trailingstop is een geautomatiseerde functie die met voorzichtigheid 
en onder uw toezicht moet worden gebruikt; en (ii) we garanderen niet dat 
ons Trailingstop-systeem voortdurend functioneert, hierdoor kunnen er 
momenten zijn waarop uw stopniveau feitelijk niet mee beweegt met onze 
actuele notering voor het betreffende Instrument. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren wanneer onze Trailingstop-functie (dat wil zeggen, de systemen en 
technologie waardoor deze functie tot stand komt) inactief is; of wanneer onze 
actuele notering voor het betreffende Instrument een Duidelijke Fout bevat; 
of wanneer er een grote, kortetermijn prijsbeweging in onze notering voor het 
betreffende Instrument is opgetreden die niet representatief is voor de actuele 
conditie van de Onderliggende markt.

  (c) Een Limietorder: is een instructie om te handelen indien onze notering 
gunstiger wordt voor u. Een Limietorder kan zowel worden gebruikt om een 
Transactie te openen als te sluiten. Iedere Limietorder heeft een specifieke, 
door u bepaalde, limiet (maar onder voorbehoud van onze Overeenkomst). Uw 
Limietorder wordt getriggerd als onze biedprijs (in het geval van een Order tot 
Verkopen) of onze laatprijs (in het geval van een Order tot Aankopen) zich in 
uw voordeel beweegt naar een punt dat zich op of voorbij de door u bepaalde 
limiet bevindt. Als een Limietorder eenmaal is getriggerd, proberen wij, in 
overeenstemming met Bepaling 11 lid 3 en onder voorbehoud van Bepaling 
11 lid 4, een Transactie te openen of sluiten op een niveau dat gelijk is aan, 
of beter is dan uw limiet. Indien wij dit niet kunnen doen, bijvoorbeeld omdat 
onze bied/laatprijs minder gunstig is geworden voor u op het moment dat we 
uw Order willen uitvoeren, blijft uw Limietorder operationeel, in afwachting van 
het moment dat de prijzen zich weer in uw voordeel bewegen, zodanig dat de 
Limietorder wordt getriggerd. 

  (d) Een Bufferlimiet: is een instructie om te handelen tot een zekere omvang 
en tot een zeker niveau, waarbij dit niveau minder gunstig voor u is dan onze 
dan actuele notering. Bufferlimieten zijn nuttig wanneer u wilt handelen, maar 
niet in de door u gewenste omvang kunt handelen door illiquiditeit op de 
Onderliggende markt. Wanneer u een Bufferlimiet bij ons plaatst, erkent u dat 
u ons door een dergelijke Bufferlimiet toestaat uw Transactie uit te voeren: 
tegen een prijs die slechter is dan onze aangeboden bied/laatprijs van het 
moment dat u de Bufferlimiet plaatste; en/of in een kleinere omvang dan de 
omvang zoals bepaald in de Bufferlimiet. Een Bufferlimiet wordt getriggerd 
zodra deze door ons is geaccepteerd, onder voorwaarde dat deze wordt 
gegeven tijdens handelsuren. 
 

 (e) Een Marktorder is een instructie om nu te handelen in een specifieke 
grootte tegen de best beschikbare prijs voor die grootte. Marktorders zijn 
nuttig wanneer u wilt handelen, maar dat niet kunt in de gewenste grootte en 
tegen de gequote bied/laat prijs. U heeft geen enkele controle over tegen 
welke prijs uw Marktorder wordt uitgevoerd. Wanneer u een Marktorder 
plaatst bij ons, dan erkent u dat wij uw Transactie kunnen uitvoeren tegen een 
prijs die slechter is dan onze gequote bied/laat prijs van het moment dat u uw 
Markt Order plaatst. Ondanks de tweede regel in Voorwaarde 11(1), wordt een 
Marktorder gezien als een Order zoals in de Overeenkomst omschreven. Een 
Marktorder wordt uitgevoerd zodra deze door ons geaccepteerd wordt.

  (f) Een ‘Punten vanaf huidige’-order is een instructie om nu te handelen in 
een specifieke grootte tegen een door u ingestelde prijs die minder gunstig 
is dan biedprijs van dat moment (in het geval van een Verkooporder) of de 
biedprijs van dat moment (in het geval van een Kooporder). ‘Punten vanaf 
huidige’-orders zijn interessant wanneer u niet in staat bent om een Transactie 
te doen in de door u gewenste grootte tegen de gequote bied/laat prijs en 
u niet bereid bent om uw order uitgevoerd te laten worden tegen een prijs 
die slechter is dan u had ingesteld (dit in tegenstelling tot wanneer u een 
Marktorder gebruikt waar u geen controle heeft over de prijs waartegen uw 
order wordt uitgevoerd). Wanneer u een ‘Punten vanaf huidige’-order bij 
ons plaatst, dan erkent u dat wij uw transactie kunnen uitvoeren tegen een 
prijs die slechter is dan de door ons gequote bied/laat prijs op het moment 
dat u de order plaatst, maar dat dat nooit een slechtere prijs kan zijn dan de 
prijs zoals u die heeft opgegeven. Ondanks de tweede regel in Voorwaarde 
11(1), wordt een ‘Punten vanaf huidige’-order gezien als een Order zoals in de 
Overeenkomst omschreven. Een ‘Punten vanaf huidige’-order wordt uitgevoerd 
zodra deze door ons geaccepteerd wordt.

  (g) Een Gedeeltelijke Order is een instructie om nu te handelen tegen een 
door u opgegeven grootte of wanneer er niet genoeg liquiditeit is in die 
grootte, de grootst mogelijke grootte van de Order die uit te voeren valt. Een 
Gedeeltelijke Order is nuttig wanneer u de waarschijnlijkheid wilt vergroten van 
het uitvoeren van tenminste een gedeelte van uw order. Wanneer uw order is 
uitgevoerd, kan de grootte van de uw Order minder zijn dan de grootte die u 
had opgegeven. Gedeeltelijke orders kunnen worden gebruikt in verbinding 
met andere Orders. Wanneer u een Gedeeltelijke Order bij ons plaatst, dan 
erkent u dat wij uw Transactie kunnen uitvoeren tegen een grootte die lager 
is dan de grootte zoals die door u is opgegeven. Ondanks de tweede regel in 
Voorwaarde 11(1), wordt een Gedeeltelijke Order gezien als een Order zoals 
in de Overeenkomst omschreven. Een Gedeeltelijke Order wordt uitgevoerd 
zodra deze door ons geaccepteerd wordt.

(2) U kunt bepalen dat een Order aan het volgende moet voldoen:

  (a) tot aan de volgende sluiting van de betreffende Onderliggende markt (een 
‘Dagorder’), die, om alle twijfel te voorkomen, nachtelijke handelssessies op de 
Onderliggende markt omvat. Let op: wij gaan ervan uit dat u een Dagorder wilt 
plaatsen wanneer u een telefonische Limietorder plaatst, tenzij u een andere 
termijn aangeeft; of

  (b) tot een door u gespecificeerde datum en tijd (waarbij een dergelijke 
Order uitsluitend een Niet-Bijgevoegde Order kan zijn en alleen geplaatst kan 
worden met betrekking tot een dagelijkse Transactie of Kwartaaltransactie); of

  (c) op een onbepaalde periode (een ‘Good Till Cancelled Order’, of ‘GTC’ 
Order), een order die blijft staan tot deze wordt geannuleerd, die, om alle twijfel 
te voorkomen, nachtelijke handelssessies op de Onderliggende markt omvat.

Wij kunnen, zulks uitsluitend door ons te beoordelen, Doorlopende Orders 
accepteren die van toepassing zijn voor een andere, gespecificeerde duur. Wij 
kunnen naar aanleiding van een dergelijke Order handelen, ongeacht of de 
tijdsduur waarvoor het gespecificeerde niveau met betrekking tot die order, is 
bereikt of overschreden.

(3) Indien uw Order is getriggerd (zoals bepaald in de Bepaling 11 lid 1 hierboven) 
trachten wij de Transactie waaraan uw Order gerelateerd is, te openen of sluiten, 
waarbij wij handelen in overeenstemming met onze plicht om zo goed mogelijk te 
handelen. In het geval van een Stoporder, trachten wij een Transactie te openen of 
sluiten op een niveau dat gelijk is (maar mogelijk slechter is dan) uw stopniveau; en 
in het geval van een Limietorder, trachten wij een Transactie te openen of sluiten 
op een niveau dat gelijk is aan, of beter dan uw limiet. U erkent en stemt ermee 
in dat de tijd en het niveau waarop Orders worden uitgevoerd, door ons worden 
bepaald, waarbij wij in alle redelijkheid handelen. In dit opzicht:

  (a) trachten wij uw Order uit te voeren binnen een redelijke tijd nadat uw 
Order wordt getriggerd. Er kunnen elementen zijn in onze Orderverwerking 
die handmatig worden uitgevoerd. Daarom, en omdat een enkele, plotselinge 
gebeurtenis een groot aantal Orders kan triggeren, erkent u en stemt u ermee 
in dat de term ‘redelijke tijd’ kan variëren, al naar gelang de omvang van uw 
Order, het activiteitsniveau op de Onderliggende markt, en het aantal Orders 
dat werd getriggerd op het moment dat uw Order werd getriggerd.

  (b) moeten wij de prijs in acht nemen die behaald zou kunnen worden op de 
Onderliggende markt voor een gelijksoortige order (ook de omvang daarbij in 
aanmerking genomen), op het moment dat we trachten uw Order uit te voeren;

(4) door gebruik te maken van onze Orders, erkent u nadrukkelijk, en stemt u 
ermee in dat:

  (a) het uw verantwoordelijkheid is om te begrijpen hoe een Order functioneert 
voordat u een dergelijke Order plaatst bij ons, en dat u geen Order plaatst, 
tenzij u de voorwaarden behorend bij een dergelijke Order volledig begrijpt. 
Informatie over de werkwijze van Orders staat vermeld in de Contractgegevens 
of kunt u op verzoek van onze handelaren krijgen.
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11. ORDERS (VERVOLG)

 (b) of wij een Order wel of niet accepteren, is uitsluitend aan ons te  
 beoordelen. Niet alle Orders zijn beschikbaar voor alle Transacties, noch voor  
 alle Elektronische Handelsdiensten.

  (c) dat u met ons als principaal handelt en niet met de Onderliggende markt, 
wanneer u een Order plaatst en wij deze Order accepteren.

  (d) het triggeren van uw Order is gekoppeld aan onze bied-en-laat-prijzen, niet 
aan de bied-en-laat-prijzen van de Onderliggende markt, met uitzondering van 
Stoporders op Orderboekaandelen. Onze bied-en-laat-prijzen kunnen afwijken 
van de bied-en-laat-prijzen op de Onderliggende markt. Het gevolg hiervan 
is dat uw Order ook getriggerd kan worden, ondanks dat: (i) onze biedprijs, of 
laatprijs, zich slechts een korte periode heeft bewogen naar of door het niveau 
van uw Order; en (ii) de Onderliggende markt nooit handelde op het niveau 
van uw Order.

  (e) niettegenstaande datgene dat is bepaald in Bepaling 11 lid 1(a), 
behouden wij ons het recht voor om uw Stoporder te triggeren gebaseerd 
op onze bied-en-laat-prijzen, zelfs indien de Onderliggende Markt niet 
heeft gehandeld op het door u gespecificeerde Stopniveau, indien u een 
Stoporder heeft die betrekking heeft op een Instrument, dat ondanks dat dit 
een Orderboekaandeel is, zich feitelijk meer gedraagt als een Market Maker 
Aandeel (bijvoorbeeld een op de beurs verhandeld fonds of een op de beurs 
verhandelde grondstoffen).

  (f) voor het bepalen of een Order getriggerd is, hebben we het recht (maar 
we zijn niet dit verplicht), om, zulks door ons te beoordelen, prijzen zoals 
door ons geoffreerd gedurende periodes voorafgaand aan, na of op dagen 
tussen veilingtermijnen in de betreffende Onderliggende markt, gedurende 
een tussenliggende dag of andere periode van schorsing in de betreffende 
Onderliggende markt, of gedurende andere periodes die naar onze redelijke 
mening aanleiding kunnen zijn voor kortetermijn prijspieken of andere 
verstoringen, te negeren.

  (g) volgend op het moment dat uw Order wordt getriggerd, garanderen wij niet 
dat een Transactie zal worden geopend of gesloten, noch garanderen wij dat uw 
Order, als deze wordt gesloten of geopend, wordt gesloten of geopend tegen 
het door u bepaalde stopniveau of tegen de door u bepaalde stoplimiet.

  (h) wij behouden het recht voor om Orders te bewerken en te verzamelen. 
Het bewerken van een Order kan betekenen dat uw Order wordt uitgevoerd 
in tranches tegen verschillende prijzen, wat leidt tot een verzameld openings- 
of sluitingsniveau voor uw Transactie. Dit kan afwijken zowel van het door u 
bepaalde prijsniveau, als van de prijs die zou zijn behaald als de Order in een 
enkele tranche zou zijn uitgevoerd. Het verzamelen van een Order betekent 

  dat wij uw Order combineren met de Orders van onze andere klanten en 
deze uitvoeren als een enkele Order. We doen dit uitsluitend als wij in alle 
redelijkheid geloven dat het onwaarschijnlijk is dat het verzamelen van Orders 
in uw nadeel werkt in verband met een bepaalde Order. Het effect van 
verzamelen kan echter in uw nadeel werken in verband met een bepaalde 
Order. U erkent en stemt ermee in dat we onder geen enkele omstandigheid 
aansprakelijk zijn ten opzichte van u als gevolg van het bewerken of verzamelen 
van uw Orders.

(5) Het volgende vindt plaats wanneer en hoe GTC Orders (Good till Cancelled 
Orders) worden verlengd:

  (a) Alle Bijgevoegde GTC Orders die verband houden met een 
Expiratietransactie op een kwartaal- of maandmarkt zullen, wanneer u de 
Expiratietransactie verlengt naar de volgende contractperiode, ook worden 
verlengd, tenzij wij een specifieke instructie hebben ontvangen voorafgaand 
aan de verlenging van de Transactie om de Order(s) te annuleren of wijzigen. 
Let op: wanneer een Bijgevoegde Order wordt verlengd, deze tevens wordt 
aangepast om het verschil (bijvoorbeeld een premie of korting) weer te geven 
tussen het huidige niveau van het Instrument dat het onderwerp is van de oude 
Order en het corresponderende niveau van het Instrument dat het onderwerp 
is van de nieuwe Order.

  (b) Alle niet-Bijgevoegde GTC orders die verband houden met voorgestelde 
Expiratietransacties die expireren op een kwartaal- of maandbasis, zullen niet 
worden verlengd, maar expireren aan het einde van de contractperiode van de 
voorgestelde Transactie waarop de niet-Bijgevoegde Order betrekking heeft.

 (6) U mag, met onze voorafgaande toestemming (en deze toestemming zal niet 
onredelijk worden onthouden), het niveau van een Order annuleren of wijzigen op 
ieder moment voordat onze notering het betreffende niveau bereikt of overschrijdt. 
Echter, als het niveau eenmaal is bereikt, mag u de Order niet meer annuleren of 
wijzigen, tenzij wij u hiervoor nadrukkelijk toestemming geven.

(7) Indien u een Bijgevoegde Order plaatst, dan:

  (a) behandelen wij het aanbod om te sluiten als een verzoek om de 
Bijgevoegde Order te annuleren, indien, wanneer de Order is uitgevoerd, 
het mogelijk is de Transactie waarop de Bijgevoegde Order betrekking heeft 
geheel of gedeeltelijk te sluiten, en u vervolgens aanbiedt deze Transactie te 
sluiten voordat het niveau van de Bijgevoegde Order wordt bereikt. U erkent 
dat het uw verantwoordelijkheid is om ons te informeren, wanneer u Transactie 
sluit, of u hieraan verbonden Bijgevoegde Orders die niet getriggerd zijn, 
geldig wilt laten blijven, en dat, tenzij anders door ons overeengekomen, 
iedere Bijgevoegde Order die niet getriggerd is, zal worden geannuleerd; en 

  (b) Indien de Transactie waarop de Bijgevoegde Order betrekking heeft 
slechts gedeeltelijk door u gesloten is, wordt de Bijgevoegde Order aangepast 
aan de omvang van de Transactie die open blijft, als de Transactie waarop de 
Bijgevoegde Order betrekking heeft slechts gedeeltelijk door u gesloten is en 
blijft deze volledig van kracht.

(8) Indien wij een Order accepteren en er vindt een gebeurtenis plaats waardoor 
het niet langer redelijk is dat wij handelen naar aanleiding van deze Order, hebben 
wij het recht uw Order te negeren; wij zijn dan niet aansprakelijk ten opzichte van 
u als gevolg van een dergelijk handelen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere, 
maar niet beperkt tot:

  (a) een wijziging in de Toepasselijke Regelgeving, waardoor de Order of 
de Transactie waarop de Order betrekking heeft niet langer voldoet aan de 
Toepasselijke Regelgeving;

  (b) een effect waarop de Order betrekking heeft, wordt niet-leenbaar zodat wij 
niet langer onze blootstelling jegens u kunnen afdekken;

  (c) wanneer een gebeurtenis plaatsvindt met betrekking tot het bedrijf waarvan 
de aandelen geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van de Order, zoals een 
Bedrijfsgebeurtenis of insolvabiliteit van het bedrijf;

  (d) wanneer wij het soort Transactie waarop uw Order betrekking heeft, niet 
langer aanbieden.

12. BEPERKT RISICO

(1) U kunt ons verzoeken een Transactie met ‘Beperkt Risico’ te openen of een 
geopende transactie naar een Transactie met ‘Beperkt Risico’ te converteren, 
en vragen of een bepaald stopniveau op een dergelijke Transactie met Beperkt 
Risico kan worden toegepast. Wij moeten akkoord gaan met een dergelijk verzoek 
(inclusief het stopniveau), daarbij handelend naar ons eigen oordeel. 

(2) Tenzij er eerder conform deze Overeenkomst een Transactie met Beperkt Risico 
is gesloten, garanderen wij dat, wanneer uw overeengekomen stopniveau wordt 
bereikt of overschreden conform Bepaling 12 lid 3, we op grond van Bepaling 4 lid 
7 een Transactie met Beperkt Risico op precies het overeengekomen stopniveau 
zullen sluiten. 

(3) Uw overeengekomen stopniveau wordt geactiveerd wanneer onze biedprijs 
(in het geval van Verkooptransacties) of onze vraagprijs (in het geval van 
Aankooptransacties) in uw nadeel beweegt naar een punt dat op of voorbij het 
overeengekomen stopniveau is. De uitzondering hierop vormt een Transactie met 
Beperkt Risico in Orderboekaandelen, waarbij uw opgegeven stopniveau alleen 
wordt geactiveerd als en wanneer er een deal plaatsvindt op de Onderliggende 
markt voor de betreffende Orderboekaandelen tegen een prijs die op of over 
het door u opgegeven stopniveau gaat. Voor het bepalen of een stoporder voor 
een Transactie met Beperkt Risico geactiveerd is, hebben we het recht (maar we 
zijn dit niet verplicht) om prijzen zoals door ons geoffreerd gedurende periodes 
voorafgaand aan, na of op dagen tussen veilingtermijnen in de betreffende 
Onderliggende markt, gedurende een tussenliggende dag of andere periode van 
schorsing in de betreffende Onderliggende markt, of gedurende andere periodes 
die naar onze redelijke mening aanleiding kunnen zijn voor korte termijn prijs 
pieken of andere verstoringen, te negeren.

(4) Zodra u een Transactie met Beperkt Risico hebt geopend, kunt u het niveau 
waarop de Transactie automatisch wordt gesloten alleen verwijderen of veranderen 
met onze toestemming (die we, uitsluitend naar onze eigen beoordeling, kunnen 
onthouden) en na betaling van eventuele extra Premie voor Beperkt Risico die 
vereist kan zijn.

(5) Wanneer u een Transactie met Beperkt Risico opent met betrekking tot een 
bepaald Instrument dat (i) een Aankoop is en u daarna aanbiedt te verkopen met 
betrekking tot datzelfde Instrument; of (ii) een Verkoop is en u daarna aanbiedt 
te kopen met betrekking tot datzelfde Instrument, dan kunnen wij, indien we 
geen duidelijke opdracht van u hebben, het aanbod om te verkopen of te kopen 
behandelen als een aanbod om de gehele of een deel van de Transactie met 
Beperkt Risico te sluiten, of als aanbod om een nieuwe Transactie te openen. 

(6) Wanneer u een Transactie met Beperkt Risico opent, betaalt u ons naast de 
gewoonlijke Provisie of Spread die u ons betaalt volgens Bepaling 4 lid 1 en 5 
lid 5, tevens een Premie voor Beperkt Risico. Daarnaast betaalt u een Premie 
voor Beperkt Risico indien we, zulks uitsluitend door ons te beoordelen, ermee 
instemmen een Transactie met Niet-beperkt Risico voor u te wijzigingen naar 
een Transactie met Beperkt Risico. De Premie voor Beperkt Risico is de premie 
zoals vastgelegd in de Contractgegevens of zoals die aan u is bekend gemaakt. 
Tenzij we schriftelijk anders overeenkomen, is een eventuele Premie voor Beperkt 
Risico onmiddellijk verschuldigd wanneer uw Transactie met Beperkt Risico wordt 
gesloten in navolging van deze Bepaling 12. Eventuele verschuldigde Premie voor 
Beperkt Risico moet worden betaald overeenkomstig Bepaling 15. 

(7) Wanneer u een Transactie met Beperkt Risico opent, en terwijl deze 
Transactie met Beperkt Risico open is, maken wij een aanpassing in dividend in 
overeenstemming met Bepaling 23 lid 8, behouden wij ons het recht voor het 
gegarandeerde stopniveau dat van toepassing is op uw Transactie met Beperkt 
Risico te wijzigen met dezelfde omvang als de aanpassing van dividend.
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13. MEDEDELINGEN

(1) Een aanbod om een Transactie te openen of te sluiten (met inbegrip van 
een Order), moet door of namens u worden gedaan: mondeling, per telefoon; 
via onze Elektronische Handelsdienst of op een andere manier die we tijd tot 
tijd kunnen meedelen. Indien een van de communicatie methodes niet werkt, 
bijvoorbeeld: als u normaal een Transactie opent en sluit via onze Elektronische 
Handelsdienst en om een of andere reden onze Elektronische Handelsdienst niet 
werkt, kan u ons via telefoon contacteren om uw Transactie te openen of te sluiten. 
Schriftelijke aanbiedingen om een Transactie te openen of sluiten, met inbegrip 
van aanbiedingen per fax, e-mail ( met inbegrip van een beveiligde mail verzonden 
via onze Elektronische Handelsdienst) of sms, worden niet aanvaard of zijn niet 
geldig volgens deze Overeenkomst. Elke mededeling die geen aanbod tot het 
openen of sluiten van een Transactie is, moet door of namens u worden gedaan: 
mondeling, per telefoon of in persoon; schriftelijk, via e-mail, post, fax; of op een 
andere manier die we tijd tot tijd kunnen meedelen. Indien een mededeling per 
post of fax naar ons is gestuurd, moet die worden gestuurd naar ons hoofdkantoor 
en, indien ze ons via e-mail wordt gestuurd, moet ze worden gestuurd naar een 
e-mailadres dat thans door ons voor dat specifieke doel is aangewezen. Elke 
mededeling wordt pas geacht door ons ontvangen te zijn bij de daadwerkelijke 
ontvangst ervan.

(2) Doorgaans zullen wij een aanbod dat wij hebben ontvangen om een Transactie 
te openen of sluiten, anders dan conform Bepaling 13 lid 1, niet accepteren, 
maar indien wij ervoor kiezen om dit wel te doen, zijn we niet aansprakelijk voor 
verlies, schade of kosten ten laste van u voortvloeiend uit een fout, vertraging 
of nalatigheid bij het handelen op basis van een dergelijk aanbod, of het niet 
handelen naar aanleiding van een dergelijk bod. 

(3) Indien u te eniger tijde om welke reden ook niet in staat bent met ons te 
communiceren, wij geen door u gestuurde mededelingen ontvangen, of u geen 
door ons ingevolge deze Overeenkomst gestuurde mededelingen ontvangt, zijn 
we niet:

  (a) aansprakelijk voor verlies, schade of kosten ten laste van u gekomen 
door een handeling, fout, vertraging of nalatigheid die daaruit voortvloeit, 
wanneer (een) dergelijk(e) verlies, schade of kosten het resultaat is/zijn van uw 
onvermogen een Transactie te openen; en

  (b) behoudens wanneer uw onvermogen tot communiceren met ons het 
resultaat is van fraude, moedwillig verzuim of nalatigheid van onze kant, 
aansprakelijk voor verlies, schade of kosten ten laste van u gekomen door een 
handeling, fout, nalatigheid of vertraging als resultaat daarvan, met inbegrip 
van maar niet beperkt tot de situatie waarin (een) dergelijk(e) verlies, schade of 
kosten het resultaat is/zijn van uw onvermogen een Transactie te sluiten.

(4) U erkent en stemt ermee in dat mededelingen die door u of namens u zijn 
verstuurd voor uw risico zijn en u machtigt ons te vertrouwen op en te handelen 
op basis van alle mededelingen (schriftelijk of niet) waarvan we redelijkerwijs 
geloven dat die zijn verstuurd door of namens u door een vertegenwoordiger of 
tussenpersoon van wie we redelijkerwijs geloven dat deze behoorlijk door u is 
gemachtigd, en deze als volledig gerechtigd en bindend voor u te behandelen. 
U erkent en stemt ermee in dat we op uw rekeningnummer en/of wachtwoord 
vertrouwen om u te identificeren en u stemt ermee in dat u deze gegevens niet 
aan wie dan ook die niet behoorlijk door u is gemachtigd bekend te maken. Indien 
u vermoedt dat iemand achter uw rekeningnummer en/of wachtwoord is gekomen 
of dat deze wordt/ worden gebruikt door iemand anders dan u, dan dient u ons 
direct in kennis te stellen.

(5) U stemt ermee in dat wij onze telefoongesprekken met u kunnen opnemen. 
Dergelijke opnames zijn uitsluitend ons eigendom en u aanvaardt dat ze bewijs vormen 
van gedane uitlatingen die tussen ons zijn geuit.

(6) In overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving, verschaffen we 
informatie over iedere Transactie die we voor u openen of sluiten, door u een 
Statement (formulering van de opdracht) te verschaffen. Statements worden vermeld 
op onze Elektronische Handelsdienst en op verzoek ook naar u verzonden per 
e-mail of gewone post.Statements worden op onze Elektronische Handelsdienst 
vermeld (en, wanneer door u verzocht, naar u verzonden per email of gewone post) 
op of voor de handelsdag volgend op de dag waarop de Transactie is geopend of 
gesloten. Als u ervoor kiest op uw Statements per post te ontvangen, houden wij ons 
het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

(7) U bent, gebonden door Statements en wordt geacht de inhoud van iedere 
Statement die wij u beschikbaar hebben gesteld, te hebben aanvaard, tenzij u ons 
schriftelijk, binnen twee handelsdagen vanaf de datum waarop u geacht wordt 
de Statement in overeenstemming met Bepaling 13 lid 10 hieronder te hebben 
ontvangen, van het tegendeel hebt bericht.

(8) Wanneer wij nalaten u een Statement te leveren, maakt dit een Transactie waar 
u en wij overeenstemming over hebben bereikt en die wij hebben bevestigd in 
overeenstemming met Bepaling 4 lid 3 niet ongeldig, noch nietig, op voorwaarde 
echter dat in het geval dat u denkt dat u een Transactie hebt geopend of 
gesloten, maar we u geen Statement met betrekking tot die Transactie hebben 
gestuurd, wordt een verzoek met betrekking tot de vermeende Transactie niet 
in behandeling genomen, tenzij: (i) u ons binnen twee werkdagen na de datum 
waarop u een dergelijke bevestiging had moeten ontvangen, ervan in kennis stelt 
dat u geen Statement voor de voorgenomen Transactie hebt ontvangen; en (ii) u 
nauwkeurige gegevens van het tijdstip en datum van de vermeende Transactie 
kunt verstrekken. 

(9) Wij kunnen u berichten via telefoon, brief, fax, email, sms of door een 
bericht te plaatsen op onze Elektronische Handelsdienst en u stemt ermee in 
dat wij u op ieder moment kunnen bellen. We gebruiken het adres, faxnummer, 
tekstnummer of e-mailadres zoals opgegeven op het formulier dat u voor het 
openen van uw rekening hebt ingevuld, of een ander adres of nummer zoals 
u vervolgens aan ons hebt meegedeeld. Tenzij u nadrukkelijk anders bepaalt, 
stemt u ermee in dat wij u de volgende kennisgevingen per email toesturen en/of 
bekend maken via een bericht op de Elektronische Handelsdienst:

 (a) Berichten;

  (b) kennisgeving van een wijziging in de wijze waarop wij onze diensten aan 
u leveren, bijvoorbeeld wijzigingen in de kenmerken van onze Transacties, 
wijzigingen in de Elektronische Handelsdienst en wijzigingen in de 
Garantietarieven die van toepassing zijn op onze Transacties;

  (c) kennisgeving van een wijziging in de Bepalingen van deze Overeenkomst, 
gegeven in overeenstemming met Bepaling 27 lid 1, (Dit noemen wij  
een ‘Bericht’)

Wij sturen u geen papieren exemplaar van een Bericht dat via email naar u is 
verzonden of op onze Elektronische Handelsdienst is geplaatst. Het naar u versturen 
van een Bericht via email of via plaatsing op onze Elektronische Handelsdienst in 
een duurzaam medium voldoet volledig aan al onze verplichtingen voortvloeiend uit 
deze Overeenkomst en de Toepasselijke Regelgeving.

(10) Correspondentie, documenten, schriftelijke kennisgevingen, bevestigingen, 
Berichten of Statements worden geacht naar behoren te zijn bekendgemaakt:

  (a) indien ze per post naar het laatst door u aan ons bekendgemaakte adres 
zijn gezonden, op de volgende werkdag nadat ze in de brievenbus zijn gedaan;

  (b) indien ze zijn afgeleverd op het laatst door u aan ons bekendgemaakte 
adres, direct na de aflevering op dat adres;

  (c) indien ze per fax, sms of telex zijn verstuurd, zodra we ze hebben verzonden 
naar het laatst door u aan ons bekendgemaakte faxnummer, mobiele 
telefoonnummer of telexnummer; 

  (d) indien ze per e-mail zijn verstuurd, een uur nadat we ze naar het laatst door 
u aan ons bekendgemaakte e-mailadres hebben verstuurd; en

  (e) indien ze op onze Elektronische Handelsdienst worden geplaatst, op het 
moment dat ze zijn geplaatst.

(11) Het is uw verantwoordelijkheid er te allen tijde voor te zorgen dat we op 
de hoogte zijn gesteld van uw huidige en juiste adres en contactgegevens. Een 
wijziging in uw adres of contactgegevens moet direct schriftelijk aan ons worden 
meegedeeld, tenzij we instemmen met een andere communicatievorm.

(12) We zijn wettelijk verplicht u bepaalde informatie te verstrekken over ons, 
onze diensten, onze Transacties, onze kosten en lasten samen met een exemplaar 
van onze Samenvatting Beleid uitvoering orders en Samenvatting Beleid 
tegenstellingen. U stemt er specifiek mee in dat wij u deze informatie verstrekken 
door middel van onze website. Kosten en lasten worden in onze Contractgegevens 
vermeld. Onze Samenvatting Beleid uitvoering orders, Samenvatting Beleid 
tegenstellingen en Kennisgeving Risico’s worden verstrekt In dat deel van onze 
website waar u een account kunt aanvragen. Een andere mogelijkheid is de 
informatie telefonisch op te vragen bij onze handelaren.

(13) Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u tijdig alle 
kennisgevingen leest die van tijd tot tijd op onze website en op onze Elektronische 
Handelsdienst worden gepost.

(14) Hoewel e-mail, internet, de Elektronische Handelsdiensten en andere vormen 
van elektronische communicatie vaak een betrouwbare manier van communiceren 
zijn, is geen enkele elektronische communicatie volledig betrouwbaar of altijd 
beschikbaar. U erkent en aanvaardt dat indien u een mededeling van ons die 
per e-mail, sms of anderszins is verzonden niet of te laat ontvangt, wegens een 
mechanische storing, software-, computer-, telecommunicatiestoring of storing 
in andere elektronische systemen die mededeling of een transactie waarop ze 
betrekking heeft op geen enkele wijze nietig maakt of daaraan afdoet. We zijn 
niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade, hoe die ook is veroorzaakt, 
die rechtstreeks of indirect voortvloeit uit het feit dat u een e-mail of andere 
elektronische mededeling niet of te laat ontvangt. Verder begrijpt en aanvaardt u 
dat e-mails, sms’jes en andere elektronische mededelingen die we u sturen niet 
versleuteld hoeven te zijn en derhalve misschien niet veilig zijn.

(15) U erkent het inherente risico dat mededelingen via elektronische middelen 
hun bedoelde bestemming niet hoeven te bereiken of dat ze dit pas op een later 
tijdstip doen, om redenen die buiten onze macht liggen. U aanvaardt dit risico en 
stemt ermee in dat indien wij een aanbod of mededeling van u die elektronisch is 
verzonden niet of te laat ontvangen, wegens een mechanische storing, software-, 
computer-, telecommunicatiestoring of storing in andere elektronische systemen 
dat aanbod of die mededeling of een transactie waarop het/ze betrekking heeft 
op geen enkele wijze nietig maakt of daaraan afdoet. Indien we om welke reden 
ook uw aanbod niet elektronisch kunnen ontvangen, kunnen we, zonder daartoe 
verplicht te zijn, verdere informatie verstrekken waarin we u meedelen dat u uw 
aanbod als alternatief ook per telefoon kunt doen en wij kunnen pogen u hiervan 
op de hoogte te stellen.

(16) In het geval dat u toegang hebt gekregen tot ons mobiele handelsplatform, 
dan is al het gebruik van een dergelijke dienst onderworpen aan zowel deze 
Overeenkomst als aan aanvullende bepalingen voor mobiel handelen, die op onze 
website worden gezet en door ons van tijd tot tijd worden gewijzigd.
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14. MARGIN (GARANTIESOM)

(1) Bij het openen van een Transactie wordt, als tegenprestatie voor ons omdat wij 
uw Transactie openen, van u verlangd dat u de Garantiesom voor die Transactie 
aan ons betaalt, zoals deze door ons is berekend (‘Initiële Garantiesom’). Merk op 
dat de Initiële Garantiesom voor bepaalde Transacties (bijvoorbeeld Aandelen-
CFD’s), wordt gebaseerd op een percentage van de Contractwaarde van de 
Transactie. Hierdoor zal de Initiële Garantiesom voor dergelijke Transacties 
fluctueren in overeenstemming met de Contractwaarde. De Initiële Garantiesom is 
verschuldigd aan en opeisbaar door ons, voor onze eigen rekening, ogenblikkelijk 
na het openen van de Transactie (en voor Transacties die een fluctuerende Initiële 
Garantiesom kennen gebaseerd op een percentage van de Contractwaarde, op 
het moment dat de Transatie wordt geopend en daarna ogenblikkelijk bij elke 
verhoging in de Contractwaarde) tenzij:

  (a) wij u nadrukkelijk hebben verteld dat u een soort rekening heeft die langere 
betalingstermijnen voor de Garantiesom mogelijk maakt; in dat geval moet u 
de Garantiesom betalen in overeenstemming met de betalingstermijnen die 
wij u hebben meegedeeld;

  (b) wij nadrukkelijk hebben ingestemd de Garantiesom te verlagen of af te zien 
van de hele of een deel van de Garantiesom die wij u anders gevraagd hadden 
te betalen in verband met een Transactie. De termijn van een dergelijke 
afstandsverklaring of verlaging kan tijdelijk zijn of gelden totdat anders bekend 
wordt gemaakt. Dergelijke afstandsverklaringen of verlagingen worden slechts 
van kracht indien zij schrifteiljk akkoord zijn bevonden (inclusief e-mail) ofwel 
door een van onze Directeuren ofwel door een lid van onze kredietafdeling. 
Een dergelijke overeenkomst beperkt, belemmert of hindert onze rechten 
niet om een aanvullende Garantiesom van u te vragen met betrekking tot de 
Transactie op een later moment; of

  (c) wij akkoord gaan met een andere regeling (waarbij een dergelijke 
overeenkomst schriftelijk moet zijn opgesteld (inclusief e-mail) ofwel door een 
van onze Directeuren ofwel door een lid van onze kredietafdeling) om geldig te 
zijn. In dit geval wordt er van u verlangd dat u voldoet aan die voorwaarden die 
zijn opgenomen in een dergelijke schriftelijke overeenkomst.

  Indien u een Transactie heeft die gebaseerd is op de vereisten voor 
een fluctuerende Initiële Garantiesom, zoals hierboven bepaald, en de 
Contractwaarde van die Transactie daalt zodanig dat de vereisten voor de 
Initiële Garantiesom ook omlaag gaan, zullen wij, onder voorbehoud van 
onze rechten zoals bepaald in Bepaling 15 lid 5, een geldbedrag aan u 
terugstorten, gelijk aan het bedrag waarmee de vereisten voor uw Initiële 
Garantiesom zijn verlaagd.

(2) Als tegenprestatie voor ons voor het onderhouden van uw Transactie(s), hebt 
u ook een doorlopende verplichting van een Garantiesom ten opzichte van ons 
om te garanderen dat de balans van uw rekening ten minste gelijk is aan de 
Initiële Garantiesom die u betaald moet hebben voor al uw open Transacties, te 
allen tijde wanneer u open Transacties hebt. Hierbij wordt rekening gehouden 
met alle gerealiseerde of niet-gerealiseerde winsten en verliezen (‘P&L, Profits 
& Losses’). Indien er een tekort is tussen de balans in uw rekening (waarbij 
rekening wordt gehouden met P&L) en uw totale Initiële Garantiesom, wordt u 
verzocht aanvullende gelden op uw rekening te storten. Deze gelden zijn direct 
verschuldigd aan en opeisbaar door ons voor onze eigen rekening, wanneer de 
balans in uw rekening onder uw Initiële Garantiesom komt (waarbij rekening wordt 
gehouden met P&L), tenzij:

  (a) wij u nadrukkelijk hebben verteld dat u een soort rekening hebt dat langere 
betalingstermijnen voor de Garantiesom mogelijk maakt; in dat geval moet u 
de Garantiesom betalen in overeenstemming met de betalingstermijnen die 
wij u hebben meegedeeld; 

  (b) wij nadrukkelijk hebben ingestemd de Garantiesom te verlagen of af te zien 
van de hele of een deel van de Garantiesom die wij u anders gevraagd hadden 
te betalen in verband met een Transactie. De termijn van een dergelijke 
afstandsverklaring of verlaging kan tijdelijk zijn of gelden totdat anders bekend 
wordt gemaakt. Dergelijke afstandsverklaringen of verlagingen worden slechts 
van kracht indien zij akkoord zijn bevonden en ondertekend ofwel door een van 
onze Directeuren ofwel door een lid van onze kredietafdeling. Een dergelijke 
overeenkomst beperkt, belemmert of hindert onze rechten niet om een 
aanvullende Garantiesom van u te vragen met betrekking tot de Transactie op 
een later moment; of

  (c) wij schriftelijk akkoord gaan met een andere regeling,(waarbij een 
dergelijke schriftelijke overeenkomstondertekend moet worden ofwel door een 
van onze Directeuren ofwel door een lid van onze kredietafdeling), wordt er 
van u verlangd dat u voldoet aan die voorwaarden die zijn opgenomen in een 
dergelijke schriftelijke overeenkomst. 

  (d) wij uw kredietlimiet nadrukkelijk hebben vergroot, en u voldoende krediet 
hebt om te voldoen aan uw criteria voor de Garantiesom. Belangrijk is echter 
dat u ogenblikkelijk gelden moet bijstorten in uw rekening om te voldoen aan 
de criteria van uw de Garantiesom, indien uw kredietfaciliteit op enig moment 
onvoldoende is om de criteria van uw Garantiesom voor uw open Transacties 
te dekken. 

(3) Informatie over de bedragen voor de Garantiesom die door u betaald 
en verschuldigd zijn, is beschikbaar door in te loggen op onze Elektronische 
Handelsdiensten of door telefonisch contact op te nemen met onze handelaren. 
U erkent dat het: (a) uw verantwoordelijkheid is om geïnformeerd te zijn over 
de Garantiesom en voorts stemt u ermee in deze te betalen te allen tijde 
voor de Transacties die u bij ons opent; (b) dat uw verplichting tot betaling 
van de Garantiesom bestaat, of wij nu wel of niet contact met u opnemen 

met betrekking tot een uitstaande Garantiesomverplichting; (c) dat het niet-
nakomen van het betalen van een vereiste Garantiesom in verband met uw 
Transacties wordt gezien als een Gebeurtenis van Nalatigheid, zoals genoemd 
in Bepaling 16; (d) De Garantiesom is aan ons verschuldigd als tegenprestatie 
voor het openen en onderhouden door ons van uw Transactie(s) en is 
verschuldigd aan en opeisbaar door ons in onze eigen rekening.

(4) Betalingen voor Garantiesommen moeten worden gedaan in de vorm van 
vrij beschikbare gelden (op onze bankrekening) tenzij we, door middel van een 
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, andere activa van u aanvaarden als 
onderpand voor de betaling van de Garantiesom In het geval dat een betreffende 
uitgevende instantie van een bankpas of andere betalingsinstantie weigert 
gelden aan ons over te dragen om welke reden ook, dan kunnen wij, te onzer 
uitsluitende beoordeling, elke Transactie die wij zijn aangegaan in het vertrouwen 
dat die gelden zouden worden ontvangen, als nietig vanaf het begin behandelen 
of deze sluiten tegen de dan geldende koers, en verliezen voortvloeiend uit de 
nietigheid of sluiting van de Transactie op u verhalen. We kunnen ons het recht 
voorbehouden te bepalen welke betaalmethode u moet gebruiken voor de 
betaling van de Garantiesom.

(5) Bij het maken van een berekening voor betalingen van de Garantiesom die 
we van u ingevolge deze Bepaling 14 eisen, kunnen we, te onzer uitsluitende 
beoordeling, rekening houden met uw algehele positie bij ons en/of een aan ons 
een Gelieerd Bedrijf, met inbegrip van uw netto ongerealiseerde verliezen (d.w.z. 
verliezen op open posities). Ook zullen we rekening houden met de regels van 
een Onderliggende Markt die vereisen dat er een Garantiesom met betrekking tot 
een Transactie of een Instrument dat ten grondslag ligt aan een Transactie moet 
worden betaald.

(6) Wij zijn niet verplicht u te informeren over de balans van uw rekening en de 
vereiste Garantiesom (dit wil zeggen, een kennisgeving tot bijstorting i.v.m. met 
onvoldoende marge te versturen). Echter, indien wij een dergelijke kennisgeving 
(Margin Call) versturen, doen wij dit per telefoon, post, fax, email of tekstbericht. 
De vordering tot bijstorting van Garantiesom wordt geacht te zijn gedaan zo 
snel als u wordt geacht een dergelijke kennisgeving in overeenstemming met 
Bepaling 13 lid 10 te hebben ontvangen. Ook worden we geacht een vordering 
aan u te hebben gedaan indien: (a) we een bericht hebben achtergelaten met 
het verzoek contact met ons op te nemen en u dit niet binnen een redelijke 
termijn, nadat wij een dergelijk bericht hebben achtergelaten, hebt gedaan; of 
(b) indien we niet in staat zijn een dergelijk bericht achter te laten en we redelijke 
inspanningen hebben verricht om telefonisch contact met u op te nemen (op 
het laatst door u aan ons bekendgemaakte telefoonnummer), maar we niet in 
staat zijn geweest contact met u op te nemen op dat nummer. Een bericht dat 
we voor u achterlaten met het verzoek contact met ons op te nemen moet door 
u als uiterst dringend worden opgevat, tenzij we het tegendeel in het bericht 
melden. U erkent en aanvaardt dat wat een redelijke tijd in het kader van deze 
Bepaling vormt, kan worden beïnvloed door de staat van de Onderliggende 
Markt en dat het, afhankelijk van de omstandigheden, een zaak van minuten kan 
zijn, of zelfs per direct. Het is uw verantwoordelijkheid ons direct in kennis 
te stellen van een wijziging in uw contactgegevens en om ons alternatieve 
contactgegevens te verstrekken en ervoor te zorgen dat aan ons verzoek om 
aanvullende zekerheid (Garantiesom) wordt voldaan indien we geen contact 
met u kunnen krijgen op het contactadres of telefoonnummer dat u ons hebt 
meegedeeld (bijvoorbeeld omdat u op reis of vakantie bent, of wanneer u 
geen contacten kunt onderhouden vanwege een religieuze feestdag). We zijn 
niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, uitgaven of schade ten laste van u 
als gevolg van het feit dat u dit niet hebt gedaan.

(7) Wij zijn te allen tijde gerechtigd de Garantiesom die van u voor open 
Transacties is vereist, te verhogen of verlagen. U gaat ermee akkoord dat, 
ongeacht de normale wijze waarop u en wij communiceren, wij het recht hebben 
u een kennisgeving te sturen van een wijziging in het niveau van de Garantiesom 
op de volgende wijze: telefoon, post, fax, email, tekstbericht of door een bericht 
over de verhoging op onze website te plaatsen. Verhogingen in de niveaus van 
de Garantiesom zijn direct verschuldigd en opeisbaar op ons verzoek, waaronder 
begrepen onze vordering die conform Bepaling 14 lid 6 geacht wordt te zijn 
gedaan. Wij zullen de criteria voor de Garantiesom uitsluitend verhogen wanneer 
wij dit in alle redelijkheid noodzakelijk achten, bijvoorbeeld, maar zonder 
beperking, in reactie op of vooruitlopend op een van de volgende gebeurtenissen:

  (a) een verandering in de volatiliteit en/of liquiditeit in de Onderliggende 
markt of in het algemeen in de financiële markten;

 (b) economisch nieuws;

  (c) wanneer een bedrijf waarvan de Instrumenten uw Transactie geheel of 
gedeeltelijk vertegenwoordigen, geschorst wordt van handelen, of wanneer er 
een Bedrijfsgebeurtenis plaatsvindt;

  (d) wanneer u uw handelspatroon bij ons en/of aan een aan ons Gelieerde 
Bedrijf verandert;

 (e) wanneer uw kredietsituatie verandert;

  (f) wanneer uw blootstelling (exposure) ten opzichte van ons en/of een aan  
ons Gelieerd Bedrijf zich concentreert in een bepaalde Onderliggende markt 
of sector.
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15. BETALING EN VERREKENING

(1) Alle betalingen die ingevolge deze Overeenkomst moeten worden gedaan, 
(anders dan betalingen voor premies voor Garantiesommen en Beperkt Risico 
die opeisbaar zijn conform Bepalingen 14 en 12 respectievelijk), zijn onmiddellijk 
na onze mondelinge of schriftelijke vordering verschuldigd. Nadat om betaling is 
verzocht, moeten de betalingen door u worden gedaan, en moeten volledig door 
ons om baat worden ontvangen, (a) indien de vordering voor 12.00 uur op een 
bepaalde dag is gedaan, niet later dan 12.00 uur op de werkdag volgend op de 
dag waarop onze vordering is gedaan; of (b) indien de vordering na 12.00 uur op 
een bepaalde dag is gedaan, niet later dan 15.00 uur op de werkdag volgend op 
de dag waarop onze vordering is gedaan.

(2) U dient aan het onderstaande te voldoen wanneer u betalingen aan ons doet:

  (a) Verschuldigde betalingen (inclusief betalingen voor Garantiesom), worden, 
tenzij anders door ons bepaald of overeengekomen, verlangd in Brits pond, 
Euro, Amerikaanse dollar, Australische dollar, Singaporese dollar, Canadese 
dollar, Hong Kong dollar, Japanse yen, Zuid-Afrikaanse rand, Zweedse kroon 
en Zwitserse frank.

  (b) u kunt aan ons verschuldigde betalingen (inclusief betalingen voor 
Garantiesommen) voldoen door middel van incasso, directe banktransfer om 
baat, binnen 24 uur (bijvoorbeeld door CHAPS of FAST PAY betaling), of door 
middel van een credit- of debitkaart. Merk op dat wij het recht voorbehouden 
redelijke administratiekosten in rekening te brengen voor de verwerking van 
uw betaling.

  (c) zulks door ons te beoordelen, kunnen we betalingen van u accepteren 
door middel van een check, onder voorbehoud van de voorwaarden die wij u 
meedelen op het moment dat wij u berichten over onze acceptatie. Cheques 
moeten worden voorzien van een kruis en betaalbaar worden gemaakt aan 
IG Markets Limited, of een andere begunstigde, zoals door ons aan u wordt 
meegedeeld. Op de achterzijde dient u duidelijk uw rekeningnummer te 
vermelden. We houden ons het recht voor administratiekosten in rekening te 
brengen wanneer wij u toestaan met een cheque te betalen.

  (d) bij het bepalen of wij betalingen van u accepteren volgens deze Bepaling, 
zullen wij onze uiterste inspanningen betrachten met betrekking tot onze 
wettelijke plicht ter voorkoming van fraude en witwassen van gelden. Hiertoe 
kunnen wij betalingen van u of een derde weigeren en gelden naar de bron 
retourneren, zulks uitsluitend aan ons om te beoordelen. Wij accepteren in het 
bijzonder geen betalingen van een bankrekening als het niet duidelijk is voor 
ons dat de bankrekening op uw naam staat.

(3) U moet zich bewust zijn van het volgende wanneer u een Transactie opent of 
geld in uw rekening stort in een andere Valuta dan uw Basisvaluta:

  (a) het is uw verantwoordelijkheid om geïnformeerd te zijn over de Valuta die 
is aangewezen als uw Basisvaluta. Informatie over uw Basisvaluta is beschikbaar 
via onze Elektronische Handelsdiensten of door telefonisch contact op te 
nemen met een van onze handelaren;

  (b) sommige Transacties kunnen resulteren in zowel winst als verlies in een 
Valuta anders dan de Basisvaluta. De Contractgegevens specificeren de valuta 
waarin diverse Transacties worden benoemd, dergelijke informatie is ook op 
aanvraag beschikbaar bij onze handelaren;

  (c) van tijd tot tijd (bijvoorbeeld in uw Statements) kunnen wij u informatie 
geven die de balans in uw verschillende valuta weergeeft in de gelijke waarde 
van uw Basisvaluta, waarbij gebruik wordt gemaakt van tarieven zoals die 
gelden op het moment dat de informatie wordt afgegeven, U moet zich echter 
realiseren dat de balansen niet daadwerkelijk zijn geconverteerd en dat de 
presentatie van de informatie in uw Basisvaluta uitsluitend voor het doel van 
informatie dient;

  (d) indien u al een rekening open hebt op de datum van deze Overeenkomt, 
gaan wij door met het converteren van alle niet-Basisvaluta balansen die op 
uw rekening staan, naar uw Basisvaluta, op dezelfde basis en met dezelfde 
frequentie als wij in het verleden deden;

  (e) indien u uw rekening opent na de datum van deze Overeenkomst, wordt 
uw rekening standaard ingesteld op directe conversie. Dit betekent dat, 
nadat een Transactie die niet in uw Basisvaluta is uitgevoerd, wordt gesloten, 
verlengd, of expireert, de winsten of verliezen standaard automatisch worden 
geconverteerd naar uw Basisvaluta. De winsten of verliezen worden op uw 
rekening geplaatst in de Basisvaluta. We converteren eveneens standaard 
alle aanpassingen of wijzigingen die niet in de Basisvaluta worden uitgevoerd 
(zoals fondskosten of dividendaanpassingen) naar uw Basisvaluta voordat 
deze aanpassingen/kosten in uw rekening worden geboekt; we converteren 
automatisch gelden die wij van u hebben ontvangen in een niet-Basisvaluta 
naar uw Basisvaluta;

  (f) indien u een rekening hebt anders dan een Beperkt Risico-rekening, kunnen 
wij ermee instemmen dat in plaats van automatisch converteren van bedragen 
in niet-Basisvaluta, voordat wij deze bedragen op uw rekening zetten (zoals 
bepaald in bovenstaande Bepaling 15 lid 3(e), deze bedragen op uw rekening 
worden geplaatst in de betreffende niet-Basisvaluta en dat wij herhaaldelijk 
de balans aanpassen (bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks of maandelijks). Hierbij 
worden alle balansen die in niet-Basisvaluta op uw rekening staan, in één keer 
geconverteerd. Afhankelijk van uw type rekening, kunnen bepaalde frequenties 
waarmee dit plaatsvindt, niet beschikbaar zijn voor u;

  (g) indien u een type rekening hebt waarbij het is toegestaan (en onder 
voorbehoud van onze instemming), kunt u ervoor kiezen geen gebruik te 
maken van directe conversie (zoals bepaald in onze Bepaling 15 lid 3(e)) of 
herhaaldelijke aanpassingen in de balans (zoals bepaald in onze Bepaling 15 lid 
3(f)). Wanneer wij het redelijkerwijs noodzakelijk achten, of wanneer dit door u 
wordt verzocht, kunnen wij balansen converteren (inclusief negatieve balansen) 
en/of gelden die op uw krediet staan in een niet-Basisvaluta converteren naar 
uw Basisvaluta;

  (h) alle conversies die worden gemaakt in overeenstemming met deze 
Bepaling, worden gemaakt tegen een wisselkoers die niet meer dan +/-0,5% 
van het prevalerende markttarief afwijkt op het moment van converteren;

  (i) wanneer u Transacties onderhoudt in een Valuta anders dan uw Basisvaluta 
en/of wanneer u ervoor kiest geen gebruik te maken van directe conversie 
volgens 15 lid 3(f) of 15 lid 3(g) zoals van toepassing, stelt u zichzelf 
bloot aan een wisselkoersrisico. U erkent en stemt ermee in dat het uw 
verantwoordelijkheid is om dit risico te beheersen en dat wij niet aansprakelijk 
zijn voor verliezen die u leidt als een gevolg van wisselkoersrisico;

  (j) ongeacht het moment waarop u uw rekening opent (dat wil zeggen, of 
u dit doet voor of na de datum van deze Overeenkomst) behouden wij ons 
het recht voor de wijze waarop we uw niet-Basisvaluta balansen beheren en/
of converteren, op ieder toekomstig moment, te wijzigen door u 10 dagen 
hieraan voorafgaand in kennis te stellen. Wij kunnen u er bijvoorbeeld van 
in kennis stellen dat alle bedragen zijnde in niet-Basisvaluta direct worden 
geconverteerd, zoals bepaald in Bepaling 15 lid 3 (e), of we kunnen u in 
kennis stellen dat de frequentie van de herhaaldelijke balansconversie wordt 
gewijzigd naar vaker of minder vaak.

(4) Wij hebben geen enkele verplichting om gelden aan u over te maken indien 
dat de balans van uw rekening zou verminderen (waarbij rekening wordt gehouden 
met doorlopende winsten en verliezen) tot minder dan de Garantiesom betalingen 
die op uw open Transacties zijn vereist. Met inachtneming van bovenstaande en 
Bepaling 15 lid 5 ,wordt geld in het krediet van uw rekening aan u overgemaakt 
indien u hierom verzoekt. Wanneer u niet zo’n verzoek doet, zijn we niet verplicht, 
maar kunnen we, te onzer uitsluitende beoordeling, dat geld aan u overmaken. 
Alle bankkosten die hieruit voortvloeien zijn echter, hoe hoog ook, tenzij anders 
overeengekomen, voor uw rekening. Dat geld wordt gestort op de bankrekening 
die eerder door u aan ons is bekendgemaakt, anders dan in buitengewone 
omstandigheden waarin we, te onzer uitsluitende beoordeling, een geschikt 
alternatief kunnen overwegen.

(5) Onverminderd ons recht betaling van u te eisen conform Bepaling 15 lid 1 en 
15 lid 2, hebben we te allen tijde het recht om verliezen geleden met betrekking 
tot, of debetsaldo van, in rekeningen (inclusief een gezamenlijke rekening en een 
rekening bij een van onze Gelieerde Bedrijven) waarin u mogelijk een belang 
hebt, te verrekenen met bedragen of andere activa die door ons voor u in uw 
of als krediet op een andere rekening worden gehouden (met inbegrip van een 
gezamenlijke rekening en een rekening bij een Gelieerd Bedrijf van ons), waarin u 
een belang kunt hebben. Indien een verlies of debetsaldo alle bedragen die we op 
die manier houden te boven gaat, dient u dit tekort onverwijld aan ons betalen, of 
dit nu is gevorderd of niet. Ook machtigt u ons bedragen die door ons voor u in 
uw of als krediet op een gezamenlijke rekening worden gehouden te verrekenen 
met verliezen geleden door de gezamenlijke rekeninghouder. Ook machtigt u ons 
om verliezen geleden met betrekking tot, of debetsaldo van, een rekening van u 
bij een Gelieerd Bedrijf van ons te verrekenen met een krediet op uw rekening(en)
(met inbegrip van een gezamenlijke rekening) bij ons.

(6) U betaalt ons rente over bedragen die verschuldigd zijn met betrekking 
tot een Transactie en overige algemene kosten die verband houden met 
uw rekening (zoals kosten voor marktgegevens) die u op de betreffende 
vervaldag niet betaalt. Rente groeit aan op dagelijkse basis vanaf de 
vervaldag tot aan de datum waarop de betaling volledig is ontvangen,tegen 
een tarief dat niet meer dan 4% boven ons toepasselijke referentietarief 
(informatie is op verzoek beschikbaar)ligt en is direct opeisbaar.

(7) Indien wij eens of bij herhaling niet ons recht uitoefenen om tijdige betaling 
te vereisen (inclusief ons recht om ogenblikkelijke betaling van de Garantiesom 
te eisen), houdt dit niet in dat wij afstand doen van dit recht of dat dit recht niet 
langer uitgeoefend kan worden.

16. VERZUIM EN VERZUIMHERSTEL

(1) Ieder van de volgende gebeurtenissen vormt een ‘Verzuimgebeurtenis’:

  (a) indien u een betaling aan ons of een Gelieerd Bedrijf van ons niet doet 
(met inbegrip van een betaling van een Garantiesom) conform de voorwaarden 
zoals bepaald in Bepalingen 14 en 15;

 (b) indien u een verplichting die u jegens ons hebt niet nakomt;

  (c) wanneer een Transactie of combinatie van Transacties of gerealiseerde of 
ongerealiseerde verliezen op een Transactie of combinatie van Transacties die 
door u is geopend tot resultaat heeft dat u een krediet of andere grens op uw 
handelsactiviteiten overschrijdt;

 (d) indien u een persoon bent: uw overlijden of uw onbekwaamheid;

  (e) het beginnen door een derde van een faillissementsprocedure jegens 
u (indien u een persoon bent) of liquidatieprocedure of een procedure om 
een bewindvoerder of curator aan te wijzen met betrekking tot u of uw 
activa (indien u een bedrijf bent) of (in beide gevallen) indien u een regeling 
of faillissementsakkoord met uw schuldeisers treft of indien er een andere 
soortgelijke of overeenkomstige procedure tegen u is gestart; 
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16. VERZUIM EN VERZUIMHERSTEL (VERVOLG)

  (f) indien een toezegging of garantie die door u is gemaakt in deze 
Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de toezeggingen en garanties 
volgens Bepalingen 19 en 20 is gemaakt onwaar is of wordt;

  (g) indien u niet in staat bent of raakt om uw schulden te betalen als en 
wanneer ze verschuldigd worden; of

  (h) door elke andere omstandigheid waarin we redelijkerwijs geloven dat het 
nodig of wenselijk is om actie te ondernemen conform Bepaling 16 lid 2 om 
ons of (al) onze andere klanten te beschermen.

(2) Indien zich een Verzuimgebeurtenis voordoet met betrekking tot uw 
rekening(en) bij ons of met betrekking tot rekening(en) die u bij een Gelieerd 
Bedrijf van ons heeft, kunnen we, te onzer uitsluitende beoordeling, te allen tijde 
en zonder voorafgaande kennisgeving:

  (a) al uw of enige van uw Transacties sluiten of gedeeltelijk sluiten op een 
Sluitingsniveau gebaseerd op de dan geldende noteringen of koersen op 
de betreffende markten of, indien die er niet zijn, op het door ons eerlijk 
en redelijk geachte niveau en/of het verwijderen of plaatsen van Orders op 
uw rekening met het doel uw blootstelling (exposure) en het niveau van de 
Garantiesom of andere door u aan ons verschuldigde gelden te verminderen;

  (b) Valutabalansen in uw rekening converteren naar een andere Valuta;

  (c) verrekeningsrechten uitoefenen ingevolge Bepaling 15 lid 5, geld, 
beleggingen (met inbegrip van rente of andere betaling die daarover 
verschuldigd is) of andere activa die aan u verschuldigd zijn onder ons houden, 
en ze zonder u hiervan in kennis te stellen verkopen voor een prijs en op een 
manier waartoe we, op redelijke wijze handelend, besluiten, waarbij we de 
opbrengst van de verkoop aanwenden om de kosten van de verkoop en de 
bedragen die ingevolge deze Bepaling zijn veiliggesteld af te lossen;

  (d) u rente in rekening brengen over verschuldigde bedragen, vanaf het 
sluiten van de handel op de datum waarop het geld voor de eerste keer 
verschuldigd werd tot aan de datum van daadwerkelijke betaling tegen een 
tarief dat niet meer dan 4% boven de telkens toepasselijke basisrente van de 
centrale bank ligt;

  (e) indien u een bedrag niet hebt betaald toen het verschuldigd was, uw 
partner, werkgever, een beroepsorganisatie, publiekrechtelijke of andere 
organisatie waaraan u bent verbonden of andere personen van wie wij denken 
dat ze er belang bij hebben op de hoogte te zijn van feiten zoals de hoogte 
van dat achterstallige bedrag, de omstandigheden ervan, het feit dat u niet 
hebt betaald en alle andere relevante feiten of informatie, op de hoogte 
stellen. Door deze Overeenkomst te sluiten geeft u uitdrukkelijk toestemming 
tot bekendmaking van deze gegevens door ons onder de hierin  
vastgelegde omstandigheden;

  (f) alle of sommige van uw rekeningen van welke aard ook die u bij ons houdt 
sluiten en weigeren verdere Transacties met u aan te gaan.

(3) Indien we actie ondernemen ingevolge Bepaling 16 lid 2, tenzij we het te 
onzer uitsluitende beoordeling nodig of wenselijk achten dit te doen zonder 
voorafgaande kennisgeving aan u, zullen we, waar redelijkerwijs mogelijk, stappen 
ondernemen om u hiervan op de hoogte te stellen voordat we die rechten gaan 
uitoefenen. Echter, indien we zulke stappen niet ondernemen, wordt hierdoor de 
door ons ingevolge Bepaling 16 lid 2 ondernomen actie niet nietig.

(4) In het geval u niet voldoet aan een verzoek om aanvullende zekerheid (de 
Garantiesom) of indien u een krediet- of een andere op op uw rekening geplaatste 
limiet overschrijdt, kunnen wiju toestaan, zulks door ons te beoordelen, met ons te 
blijven handelen, of toestaan dat uw open Transacties open blijven, maar dit hangt 
af van onze beoordeling van uw financiële omstandigheden.

(5) U erkent dat, indien we ermee instemmen het u toe te staan te blijven handelen 
of toe te staan dat uw open Transacties open blijven ingevolge Bepaling 16 lid 4, 
dit als resultaat kan hebben dat u nog meer verlies lijdt.

(6) U erkent en stemt ermee in dat het, bij het sluiten van Transacties ingevolge 
deze Bepaling 16, nodig kan zijn dat we de order ‘bewerken’. Dit kan als resultaat 
hebben dat uw Transactie in gedeelten wordt gesloten tegen verschillende 
biedkoersen (in het geval van Verkopen) of laatkoersen (in het geval van 
Aankopen), resulterend in een verzameld sluitingsniveau voor uw Transactie 
waardoor u verdere verliezen op uw rekening lijdt. U erkent en stemt ermee in dat 
wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn jegens u als als gevolg van het bewerken 
van uw Transacties.

17. KLANTENGELD

(1) We behandelen van u ontvangen geld of door ons namens u gehouden in 
overeenstemming met de Regels inzake Klantengeld.

(2) Wij kunnen klantengeld op een klantenbankrekening buiten de EER bewaren. 
Het juridische en regelgevende regime dat van toepassing is op een dergelijke 
bank verschilt van dat van de EER en in het geval van insolvabiliteit of een ander 
gelijksoortig falen van die bank, kan uw geld anders worden behandeld dan de 
behandeling die van toepassing zou zijn indien het geld bij een bank in de EER zou 
worden bewaard. We zijn niet aansprakelijk voor de solvabiliteit, handelingen of 
het verzuim van enige bank of een derde die geld bewaart volgens Bepalingen 17 
lid 1 of 17 lid 2.

(3) Het is niet ons beleid u rente te betalen over uw geld dat wij bewaren en 
door deze Overeenkomst te sluiten erkent u dat u derhalve afstand doet van 
recht op rente ingevolge de Regels inzake klantengeld of anderszins.

(4) In het geval dat er minstens zes jaar geen beweging is geweest in het saldo op 
uw rekening (behoudens betalingen of ontvangst van kosten, rente of soortgelijke 
zaken) en we u niet kunnen traceren, ondanks het feit dat we redelijke stappen 
hebben ondernomen om dit te bereiken, stemt u ermee in dat we uw geld niet 
meer als klantengeld behandelen en verder dat het eigendom van dergelijk geld 
onherroepelijk van u naar ons wordt overgedragen.

Indien we hierin toestemmen – geld ontvangen van u dat niet onder de Regels 
inzake klantengeld valt

(5) ‘Intermediaire Klanten’ voor 1 november 2007: indien u een rekening bij 
ons had voor 1 november 2007, en u op dat moment werd geclassificeerd 
als een intermediaire klant, stemt u ermee in dat uw geld wordt bewaard in 
overeenstemming met onderstaande Bepaling 17 lid 6, tenzij schriftelijk anders|  
is overeengekomen.

(6) In het algemeen, nadat wij u de risico’s duidelijk hebben meegedeeld, 
kunnen u en wij overeenkomen dat u er niet op staat dat geld dat u naar ons 
hebt overgeboekt wordt gehouden in overeenstemming met de Regels inzake 
klantengeld. Een dergelijke overeenkomst moet in een vorm zijn waarmee wij 
instemmen, door u zijn ondertekend en kan aan ons worden gefaxt of gescand 
en ons per e-mail worden gezonden. Na die overeenkomst behandelen wij 
elke overboeking van geld van u naar ons als een overdracht van de volledige 
eigendom van geld aan ons om uw huidige, toekomstige, daadwerkelijke, latente 
of potentiële verplichtingen te voldoen of te dekken, en houden we dat geld niet 
in overeenstemming met de Regels inzake klantengelden. 

Omdat de titel van het geld naar ons is overgedragen, hebt u niet langer een 
vordering op grond van eigendom over het geld dat naar ons is overgedragen; 
wij kunnen handelen met dit geld in onze eigen rechten en u behoort tot onze 
algemene crediteuren. Door geld bij ons te plaatsen volgens een Overeenkomst 
overdracht eigendom, stemt u ermee in dat al het geld dat u in uw rekening 
plaatst, in deze rekening wordt geplaatst in afwachting van een Transactie. 
Derhalve heeft dit geld als doel uw huidige, toekomstige, actuele, eventuele of 
potentiële verplichtingen aan ons te dekken. U dient geen geld bij ons te plaatsen 
dat niet is bestemd als zekerheid of dekking van uw huidige, toekomstige, actuele, 
eventuele of potentiële verplichtingen aan ons.

(7) In aanmerking komende Wederpartij: zoals bepaald in de Aanvullende 
Voorwaarden voor In aanmerking komende Wederpartijen, stemt u ermee in, 
indien wij u op enig moment als In aanmerking komende Wederpartij classificeren, 
dat wij, zonder afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, geld dat door u aan ons 
is overgedragen, behandelen als een overdracht van volledig eigenaarschap van 
geld aan ons met als doel het zeker stellen of dekken van uw huidige, toekomstige, 
actuele, eventuele of potentiële verplichtingen aan ons, en dat dergelijk geld niet 
wordt bewaard in overeenstemming met de Regelgeving inzake klantengelden.

18. VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID

(1) Altijd onder voorbehoud van Bepaling 1 lid 3 stelt u ons schadeloos, en blijft 
u ons op verzoek schadeloos stellen, voor alle schulden, verliezen of kosten van 
welke soort of aard ook die ten laste van ons kunnen komen als rechtstreeks 
of indirect gevolg van een tekortkoming door u in de nakoming van uw 
verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst, met betrekking tot een Transactie 
of met betrekking tot valse informatie of een valse verklaring die jegens ons of een 
derde is gegeven of gedaan, in het bijzonder jegens een Beurs. U erkent dat deze 
schadeloosstelling zich uitstrekt tot onze juridische en administratieve kosten en 
uitgaven die zijn gemaakt om een juridische procedure of onderzoeksprocedure 
naar u in te stellen, of een incassobureau te instrueren om gelden die door u aan 
ons verschuldigd zijn, terug te halen.

(2) Voor zover wettelijk toegestaan zult u ons schadeloos stellen voor, beschermen 
tegen en vrijwaren van alle verliezen, schulden, vonnissen, vervolgingen, gedingen, 
procedures, vorderingen, schadevergoedingen en/of kosten als resultaat van of 
voortvloeiend uit een handeling of nalatigheid door iemand die toegang tot uw 
rekening verkrijgt door uw toegewezen rekeningnummer en/of wachtwoord te 
gebruiken, of u nu wel of geen toestemming hebt gegeven voor die toegang.

(3) Onverminderd de andere Bepalingen van deze Overeenkomst zijn we niet 
aansprakelijk jegens u met betrekking tot een verlies dat u lijdt tengevolge 
van vertraging of defect in of falen van onze totale software voor Elektronische 
Handelsdiensten of een deel daarvan, of van systeemkoppelingen of 
netwerkkoppelingen of communicatiemiddelen. We zijn niet aansprakelijk 
jegens u, noch op grond van overeenkomst noch op grond van onrechtmatige 
daad (met inbegrip van nalatigheid) in het geval dat computervirussen, wormen, 
softwarebommen of soortgelijke zaken via onze Elektronische Handelsdiensten 
op uw hardware of software terechtkomen, mits we redelijke stappen hebben 
ondernomen om dit te voorkomen.

(4) Tenzij het ons wettelijk verboden is een dergelijke aansprakelijkheid uit te 
sluiten (bijvoorbeeld voor schade wegens overlijden of persoonlijk letsel of 
veroorzaakt door fraude van onze kant) zijn we niet aansprakelijk voor directe, 
indirecte, bijzondere, bijkomende schade, opgelegde schadevergoeding of 
gevolgschade (met inbegrip van, zonder beperking, verlies van zaken, verlies van 
winst, falen om verlies te vermijden, verlies van gegevens, verlies of corruptie van 
gegevens, verlies van goodwill of reputatie), veroorzaakt door een handeling of 
nalatigheid van ons ingevolge deze Overeenkomst.
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18. VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID (VERVOLG)

(5) Indien en voor zover we aansprakelijk worden gehouden voor verliezen of schade 
met betrekking tot een Transactie dan wordt, tenzij het ons wettelijk verboden 
wordt een dergelijke aansprakelijkheid te beperken, het maximumbedrag van onze 
aansprakelijkheid beperkt tot vier maal het bedrag aan Provisie of Spread dat door u 
is betaald of verschuldigd is met betrekking tot die Transactie.

19. TOEZEGGINGEN EN GARANTIES

(1) U doet de toezegging en stemt ermee in dat deze toezegging wordt geacht 
herhaald te zijn iedere keer dat u een Transactie opent of sluit, aan de hand van de 
omstandigheden die op dat moment gelden, dat: 

  (a) de informatie die ons wordt meegedeeld op uw aanvraagformulier en te 
allen tijde daarna in alle opzichten waar en nauwkeurig is;

  (b) u behoorlijk gemachtigd bent om deze Overeenkomst te ondertekenen, om 
iedere Transactie te openen en uw verplichtingen ingevolge de Overeenkomst 
en het openen van de Transactie na te komen en dat u alle benodigde actie 
hebt ondernomen om deze ondertekening en nakoming te autoriseren;

 (c) u deze Overeenkomst sluit en iedere Transactie opent als principaal;

  (d) iemand die u vertegenwoordigt bij het openen of sluiten van een Transactie 
en (indien u een bedrijf bent) degene die namens u deze Overeenkomst sluit, 
behoorlijk gemachtigd is om dit namens u te doen;

  (e) u alle overheidsmachtigingen of andere machtigingen en toestemming 
hebt  verkregen die u moet hebben in verband met deze Overeenkomst 
en in verband met het openen of sluiten van Transacties en dat dergelijke 
machtigingen en toestemming volledig van kracht zijn en dat aan alle eraan 
verbonden voorwaarden (blijvend) is voldaan;

  (f) ondertekening en nakoming van deze Overeenkomst en van iedere 
Transactie geen wet, verordening, handvest, besluit of regel die van toepassing 
is op u, het rechtsgebied waarin u woont of een overeenkomst waaraan u 
gebonden bent of waardoor uw activa getroffen worden schendt;

  (g) u, anders dan in buitengewone omstandigheden, geen geld stuurt naar 
uw rekening(en) bij ons vanaf, of verzoekt dat geld van uw rekening(en) 
wordt gestuurd naar, een andere bankrekening dan die u hebt vermeld in 
uw formulier om de rekening te openen of waarmee wij op andere wijze 
ingestemd hebben. Of er buitengewone omstandigheden bestaan wordt 
telkens door ons vastgesteld;

  (h) indien u een werknemer of aannemer van een bedrijf bent dat financiële 
diensten verleent, of een andere firma die controles heeft over de financiële 
transacties die zijn werknemers en aannemers uitvoeren, zult u ons op de juiste 
wijze hierover en over de beperkingen die van toepassing zijn op uw handelen, 
in kennis stellen;

  (i) u zult onze bied/laat prijzen voor geen ander doel gebruiken dan voor 
uw eigen handelsdoelen en u stemt er mee in onze bied/laatprijzen niet 
aan andere personen door te geven, om het even of dit voor commerciële 
doeleinden of andere doeleinden is bestemd; en

  (j) u zult de diensten die door ons, in overeenstemming met deze 
Overeenkomst, worden aangeboden, in goed vertrouwen gebruiken en hiertoe 
zult u geen elektronische apparatuur, software, algoritmes of om het even 
wat voor handelsstrategie (‘Middelen’) gebruiken met de bedoeling de wijze 
waarop wij onze bied/laatprijzen opstellen, verschaffen of kenbaar maken, te 
manipuleren of op oneerlijke wijze hiervan gebruik te maken. U stemt ermee 
in dat het gebruik van ‘Middelen’, waarbij u in uw handelen met ons geen 
neerwaartse marktrisico’s loopt, het bewijs is dat u op oneerlijke wijze voordeel 
behaalt ten koste van ons.

(2) Deze Overeenkomst omvat de gehele verstandhouding tussen de partijen met 
betrekking tot de handelsdiensten die we bieden.

(3) Indien er geen sprake is van fraude, moedwillig verzuim of nalatigheid van onze 
kant, geven we geen garantie ten aanzien van de prestatie van onze website(s), 
onze Elektronische Handelsdiensten of andere software of de geschiktheid daarvan 
voor apparatuur die door u voor een bepaald doel wordt gebruikt.

(4) Indien u een garantie, gegeven in deze Overeenkomst, inclusief maar niet 
beperkt tot de Bepalingen 19 lid 1, 20 en 8 lid 1, schendt, wordt elke Transactie 
vernietigbaar vanaf het begin of kan deze door ons worden gesloten tegen de dan 
geldende prijzen, zulks te onzer beoordeling.

20. MARKTMISBRUIK

(1) We kunnen onze aansprakelijkheid jegens u afdekken door overeenkomstige 
posities bij andere instellingen, of bij de Onderliggende Marktnotatie te openen. 
Het resultaat hiervan is dat wanneer u een Transactie opent of sluit met betrekking 
tot een aandeel of ander Instrument bij ons, uw Transacties via onze afdekking 
een verstorende invloed kunnen uitoefenen op de Onderliggende Markt voor dat 
Instrument, naast de invloed die dit kan hebben op onze eigen prijzen. Hierdoor 
wordt de mogelijkheid van marktmisbruik geschapen en de functie van deze 
Bepaling is om een dergelijk misbruik te voorkomen.

(2) U doet ons nu de toezegging, en stemt ermee in dat deze toezegging wordt 
geacht herhaald te worden iedere keer dat u een Transactie opent of sluit, dat: 

  (a) u geen Transactie of Transacties bij ons opent of hebt geopend met 
betrekking tot een bepaalde aandelenkoers indien dit ertoe zou leiden dat u, 
of anderen met wie u gezamenlijk handelt, een valutapositie zou hebben in 
de aandelenprijs die gelijk is aan het bedrag van een declareerbare rente in 
het betreffende bedrijf, of dit te boven gaat. In het kader hiervan is het niveau 
van declareerbare rente het geldende niveau op het van belang zijnde tijdstip, 
wettelijk bepaald of bepaald door de effectenbeurs/effectenbeurzen waarop 
het onderliggende aandeel is genoteerd; 

 (b) u geen Transactie bij ons opent of hebt geopend in verband met:

   (i) plaatsing, uitgifte, het op de openbare markt brengen van effecten of 
andere overeenkomstige gebeurtenis; of

   (ii) een aanbod, overname, fusie of andere overeenkomstige gebeurtenis, 
waarbij u betrokken bent of waarin u op andere wijze een belang hebt; en

  (c) dat u geen Transactie bij ons opent of hebt geopend die in strijd is met 
primaire of afgeleide wetgeving of andere wetgeving tegen handel met 
voorkennis of markt manipulatie. In het kader van dit artikel stemt u ermee in 
dat we mogen verdergaan op basis van het feit dat wanneer u een Transactie 
bij ons opent of sluit op een aandelenkoers, u kunt worden behandeld als 
iemand die in effecten handelt in de zin van Afdeling V van de Criminal Justice 
Act 1993 (Brits Wetboek van Strafrecht 1993).

(3) In het geval dat (a) u een Transactie opent in strijd met de toezeggingen die 
u in bovenstaande Bepaling 20 lid 2 hebt gedaan, of (b) we redelijke gronden 
hebben u ervan te verdenken dat u dat hebt gedaan, kunnen wij, te onzer 
uitsluitende beoordeling en zonder dat we verplicht zijn u de reden daarvoor mee 
te delen, die Transactie en alle andere Transacties die u op dat moment open kunt 
hebben staan sluiten, en ook, te onzer uitsluitende beoordeling:

  (a) de Transactie of Transacties tegen u handhaven indien het een Transactie of 
Transacties betreft door welke u verlies hebt geleden; of

  (b) al uw ingevolge dit artikel gesloten Transacties als nietig behandelen indien 
het Transacties zijn krachtens welke u winst hebt gemaakt, tenzij en totdat u 
afdoend bewijs hebt geleverd dat u in feite de toezegging en/of verkeerde 
weergave niet hebt geschonden, aangezien de verdenking hiervan de basis 
was waarop uw Transactie(s) waren gesloten. Om twijfel te vermijden: indien u 
dat bewijs niet binnen zes maanden na de datum waarop die Transactie was 
geopend levert, worden al die Transacties tussen u en ons uiteindelijk nietig.

(4) U erkent dat de Transacties waarin u met ons handelt speculatieve instrumenten 
zijn en u stemt ermee in dat u geen Transacties met ons zult openen in verband 
met ‘corporate finance’-activiteiten.

(5) U erkent dat het niet mogelijk is bij de Onderliggende Marktnotatie te 
handelen als het hoofddoel van zulke transactie een impact heeft op onze bied-/
laatkoersen, en u gaat ermee akkoord deze Transacties niet te plaatsen.

21. KREDIET

Gegevens met betrekking tot een kredietregeling beschikbaar voor u zijn, of zullen 
worden, vermeld in, en vallen onder, bepalingen, voorwaarden en limieten die we 
in afzonderlijke correspondentie overeen kunnen komen. We behouden ons het 
recht voor met u overeengekomen kredietregelingen te allen tijde te wijzigen. U 
erkent dat wanneer u met ons op krediet handelt noch een beperking die op uw 
account is gesteld noch een Garantiebedrag dat u hebt betaald een grens stelt 
aan uw potentiële verliezen met betrekking tot een Transactie. U erkent en stemt 
ermee in dat uw financiële verantwoordelijkheid jegens ons kan een krediet of 
welke beperking op uw account ook overstijgen.

22. OVERMACHTGEBEURTENISSEN

(1) We kunnen, naar ons redelijke oordeel, besluiten dat er een noodgeval of 
buitengewone marktomstandigheid bestaat (een ‘Overmachtsgebeurtenis’), in 
welk geval we tijdig de FCA op de hoogte zullen brengen en redelijke stappen 
zullen ondernemen om u op de hoogte te brengen. Een Overmachtsgebeurtenis 
omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:

  (a) een handeling, voorval of gebeurtenis (met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, een staking, oproer of burgerlijke onrust, terrorisme, oorlog, 
collectieve actie, wetten en regelgeving van overheidslichamen/-instanties of 
supranationale lichamen of instanties) die/dat, naar onze mening, ons ervan 
weerhoudt een ordelijke markt te behouden in een of meer Instrumenten met 
betrekking tot welke we normaal gesproken in Transacties handelen;

  (b) de schorsing of sluiting van een markt of het aflopen of zich niet voordoen 
van een gebeurtenis waarop we onze koersopgave baseren, of waaraan we 
deze op enige wijze relateren, of de instelling van limieten of bijzondere of 
ongewone voorwaarden voor het handelen op zo’n markt of voor  
zo’n gebeurtenis;

  (c) het optreden van een uitzonderlijke beweging in het niveau van een 
Transactie en/of de Onderliggende Markt of onze anticipatie (op redelijke wijze 
handelend) op het optreden van een dergelijke beweging;
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22. OVERMACHTGEBEURTENISSEN (VERVOLG)

  (d) storing in of falen van verzendings-, communicatie- of 
computervoorzieningen, onderbreking van de stroomvoorziening of falen van 
elektronische apparatuur of communicatieapparatuur;

  (e) tekortkoming van een relevante leverancier, makelaar, vertegenwoordiger 
of principaal van ons, bewaarder, onderbewaarder, handelaar, beurs, 
verrekenkantoor of regulerende of zelfregulerende organisatie, om welke 
reden ook, in de nakoming van zijn verplichtingen.

(2) Indien we bepalen dat er een Overmachtsgebeurtenis bestaat, kunnen we, te 
onzer uitsluitende beoordeling, zonder kennisgeving en te allen tijde, een of meer 
van de volgende stappen ondernemen:

 (a) de Garantiesom verhogen;

  (b) al of sommige van uw Transacties sluiten op het door ons geschikt  
geachte Sluitingsniveau;

  (c) de toepassing van alle of sommige van de Bepalingen van deze 
Overeenkomst opschorten of wijzigen, voor zover de Overmachtsgebeurtenis 
het ons onmogelijk of onpraktisch maakt de betreffende Bepaling of 
Bepalingen na te leven; of

 (d) het Laatste Handelsmoment voor een bepaalde Transactie wijzigen.

23. BEDRIJFSGEBEURTENISSEN, OVERNAMES, 
STEMRECHTEN, RENTE EN DIVIDENDEN

BEDRIJFSGEBEURTENISSEN
(1) Indien een Instrument onderwerp wordt van een mogelijke aanpassing 
als gevolg van één van de gebeurtenissen zoals bepaald in de onderstaande 
Bepaling 23 lid 2 (een ‘Bedrijfsgebeurtenis’), bepalen wij de toepasselijke 
aanpassing, indien noodzakelijk, die moet worden gedaan met betrekking tot de 
omvang en/of waarde en/of aantal van de gerelateerde Transactie(s) (en/of het 
niveau van Orders), waarbij rekening wordt gehouden met het verwaterende of 
concentrerende effect dat noodzakelijk is om het economische equivalent van 
de rechten en plichten van de partijen in relatie met die Transactie onmiddellijk 
voorafgaand aan de betreffende Bedrijfsgebeurtenis te bewaren en/of het effect 
van het Bedrijfsevenement te herhalen op iemand met een belang in het relevante 
onderliggende Instrument, wat van kracht wordt vanaf de datum die door ons 
wordt bepaald, en die, om twijfel te voorkomen, met terugwerkende kracht kan 
worden bepaald.

(2) De gebeurtenissen waarnaar in Bepaling 23 lid 1 wordt verwezen, zijn de 
vaststelling door de emittent van een Instrument (of, indien het Instrument zelf een 
derivaat is, de emittent van de onderliggende zekerheid van dat Instrument) van 
de bepalingen van een van het onderstaande: 

  (a) een splitsing, consolidatie, of herindeling van aandelen, een terugkoop of 
annulering van aandelen, een gratis verdeling van aandelen aan bestaande 
aandeelhouders als bonus, capitalisatie, of soortgelijke uitgifte;

  (b) een uitkering aan bestaande houders van de onderliggende aandelen 
van aanvullende aandelen, ander aandelenkapitaal of zekerheden die het 
recht op betaling van dividenden en/of opbrengsten van liquidatie van de 
emittent geven, gelijk proportioneel aan dergelijke betalingen aan houders 
van de onderliggende aandelen of zekerheden, rechten of warrants die het 
recht op een uitkering van aandelen geven of recht tot aankoop, inschrijving of 
ontvangst van aandelen, in elk geval voor betaling (contant of anderszins), van 
minder dan de geldende marktprijs per aandeel zoals door ons bepaald;

  (c) het vernietigen van een Instrument dat handelt, of heeft gehandeld, op een 
‘wanneer uitgegeven’-basis, in welk geval (een) Transactie(s) verband houdend 
met dat Instrument eveneens nietig is/zijn;

  (d) enige andere gebeurtenis met betrekking tot de aandelen, vergelijkbaar 
met een van de bovengenoemde gebeurtenissen, of die op andere wijze 
een verwaterend of concentrerend effect heeft op de marktwaarde van de 
aandelen, of dit nu tijdelijk of niet-tijdelijk is; of

  (e) enige gebeurtenis vergelijkbaar met een van de voornoemde 
gebeurtenissen of die anderszins een verwaterend of concentrerend effect 
heeft op de marktwaarde van Instrumenten die niet gebaseerd zijn op 
aandelen, of dit tijdelijk of niet-tijdelijk is;

(3) Aanpassingen aan de omvang en/of waarde en/of aantal van Transactie(s) (en/
of het niveau van Orders) worden in redelijkheid bepaald en zijn voor u beslissend 
en bindend. Indien u een Aankoop hebt (d.w.z. een long Transactie), die wordt 
beïnvloed door een Bedrijfsgebeurtenis, en u stelt ons hiervan in kennis op de 
wijze en binnen de termijn zoals door ons aangegeven, zullen we uw standpunt 
betreffende de te ondernemen actie of de te maken aanpassing als een gevolg 
van de Bedrijfsgebeurtenis, in overweging nemen. Indie u een Verkoop heeft 
(d.w.z. een short Transactie), ondernemen wij actie zoals bepaald door ons, waarbij 
wij redelijk zullen handelen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs 
uitvoerbaar is, in kennis stellen van aanpassingen of wijzigingen voortvloeiend uit 
deze Bepaling.

OVERNAMES
(4) Indien er op enige moment een overnamebod is gemaakt met betrekking tot 
een bedrijf, en u hebt een Transactie die betrekking heeft op de effecten van dat 
bedrijf, dan:

  (a) zullen wij redelijke inspanningen verrichten om u in kennis te stellen van  
het overnamebod;

  (b) passen we de voorwaarden van het overnamebod toe op uw Transactie, 
alsof u de houder van de effecten in kwestie bent;

  (c) kunnen wij u de gelegenheid bieden om het overnamebod goed te keuren 
(daar het van toepassing is op uw Transactie), of kunnen wij ervoor kiezen om 
namens u toestemming te geven wanneer wij in alle redelijkheid geloven dat 
dit in uw belang is. Indien u ervoor kiest om toe te stemmen, of wanneer wij 
namens u toestemmen, wordt uw Transactie geschorst en wordt deze niet-
verhandelbaar tot de sluitingsdatum van het overnamebod en op dat moment 
wordt uw Transactie gesloten in overeenstemming met de voorwaarden van 
het overnamebod. U stemt er mee in dat wij het recht hebben te annuleren, of 
de omvang en/of waarde en/of aantal van de Transactie of Transacties (en/of 
het niveau van Orders) aan te passen om het overnamebod weer te geven, en 
een dergelijke annulering of wijziging is beslissend en bindend voor u;

  (d) indien u niet toestemt, en wij niet namens u toestemmen, maar de 
overname desondanks doorgaat (bijvoorbeeld indien ‘drag-along’ rechten van 
toepassing zijn), stemt u ermee in dat wij het recht hebben te annuleren, of de 
omvang en/of waarde en/of aantal van de Transactie of Transacties (en/of het 
niveau van Orders) aan te passen, om het overnamebod weer te geven, en een 
dergelijke annulering of wijziging is beslissend en bindend voor u; en

  (e) op ieder moment voorafgaand aan de sluitingsdatum van het overnamebod, 
kunnen wij u in kennis stellen van onze bedoeling een Transactie betreffende de 
effecten van dat bedrijf, te sluiten. De datum van een dergelijke kennisgeving 
zal de sluitingsdatum van de Transactie zijn en het Sluitingsniveau zal 
worden bepaald door ons, gebaseerd op onze redelijke beoordeling van de 
marktwaarde van het Instrument op het betreffende tijdstip.

STEMRECHTEN
(5) U erkent dat wij geen stemrechten in verband met een onderliggend 
aandeel of ander Instrument aan u overdragen, of u op andere wijze toestaan 
het uitoefenen van stemrechten die wij hebben of door een vertegenwoordiger 
namens ons worden gehouden, te beïnvloeden. 

RENTE
(6) We bepalen de waarde van open Transacties op een dagelijkse basis en 
berekenen de rente, op een basis die schriftelijk aan u bekend is gemaakt (hiertoe 
behoort ook elektronische berichtgeving), die van toepassing is op het geldbedrag 
dat noodzakelijk is om een positie in het onderliggende Instrument met dezelfde 
waarde te nemen. Doorgaans zijn er verschillende rentetarieven van toepassing op 
long en short posities. Terwijl uw Transactie open blijft, wordt de rente berekend en 
als volgt op dagelijkse basis opgerent:

  (a) indien u verkoopt, wordt de rente ofwel gecrediteerd ofwel gedebiteerd in 
uw rekening (afhankelijk van het rentetarief);

 (b) indien u koopt, wordt de rente in uw rekening gedebiteerd.

(7) Voor bepaalde Expiratietransacties bevat onze notering (die is gebaseerd 
op de Onderliggende Markt), een rentecomponent. We maken duidelijk op 
onze website of in onze Contractgegevens welke van onze Expiratietransacties 
een rentecomponent bevatten. Voor dergelijke Expiratietransacties wordt het 
rentetarief niet aangepast, zoals hierboven in Bepaling 23 lid 6 is bepaald.

DIVIDENDEN
(8) Waar van toepassing (bijvoorbeeld wanneer een Instrument een effect, aandeel 
of index is waarop welke dividend wordt betaald), wordt een dividendaanpassing 
berekend voor uw rekening met betrekking tot de open posities gehouden op de 
ex-dividend dag voor het betreffende onderliggende Instrument. Voor long posities 
zal de dividendaanpassing doorgaans het bedrag zijn van het netto dividend 
te ontvangen door een persoon die belasting verschuldigd is in het Verenigd 
Koninkrijk en die een gelijkwaardige positie in een onderliggend Instrument in 
het Verenigd Koninkrijk heeft; en de dividendaanpassing zal een normale gang 
van zaken weergeven van Instrumenten zijnde niet Instrumenten in het Verenigd 
Koninkrijk, tenzij anders met u overeengekomen is. Voor short posities zal de 
dividendaanpassing doorgaans het dividendbedrag voor belasting bedragen, 
tenzij anders is overeengekomen. Dividenden worden in uw rekening gecrediteerd 
indien u een long positie hebt gekocht, d.w.z. hebt geopend in een long positie, en 
gedebiteerd indien u hebt verkocht, d.w.z. een short positie hebt geopend.

(9) Voor bepaalde Expiratietransacties zal onze notering (die gebaseerd is op 
de Onderliggende Markt) een geprognosticeerd dividendcomponent bevatten. 
We maken duidelijk op onze website of in onze Contractgegevens welke 
van onze Expiratietransacties een rentecomponent bevatten. Voor dergelijke 
Expiratietransacties wordt het rentetarief niet aangepast, zoals hierboven in Bepaling 
23 lid 8 is bepaald. Merk op dat voor dergelijke Expiratietransacties, in het geval 
dat er een speciaal dividend is gedeclareerd of betaald met betrekking tot het 
betreffende Instrument, of een dividend dat ongebruikelijk groot of klein is, of 
betaalbaar is met verwijzing naar een ex-dividend datum die ongewoon vroeg of 
laat is, of in het geval dat een voorheen geregeld dividend is overgeslagen (in ieder 
geval, in verband met dividendbetalingen in voorgaande jaren met betrekking tot 
hetzelfde financiële Instrument), wij een toepasselijke aanpassing kunnen doen 
(inclusief een toepassing met terugwerkende kracht) op het Openingsniveau en/of 
de omvang van de Transactie die betrekking heeft op dat Instrument.
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24. SCHORSING EN INSOLVABILITEIT

(1) Indien te eniger tijde het handelen op de Onderliggende Markt in een 
Instrument dat het onderwerp van een Transactie is wordt geschorst, dan wordt de 
Transactie ook geschorst in zijn werking, tenzij wij in staat zijn door te gaan met het 
maken van prijzen voor de Transactie, gebaseerd op prijzen in een andere, maar 
gerelateerde Onderlinggende Markt waarin de handel niet is geschorst. Indien 
Schorsing plaatsvindt, is de prijs op het moment van schorsing van de Transactie, 
tenzij door ons geherwaardeerd zoals bepaald in deze Bepaling 24, ten behoeve 
van de Garantiesom en overig, de middenkoers die door ons ten tijde van de 
schorsing wordt opgegeven.

(2) Ongeacht of het een Expiratietransactie is en de datum van het verloop van het 
contract verstrijkt en ongeacht door u gegeven Stoporders of Limietorders, blijft 
de Transactie open maar geschorst, totdat een van de volgende zaken plaatsvindt:

  (a) de schorsing in de Onderliggende Markt is beëindigd en handel weer 
aanvangt, op dat moment wordt de Schorsing van uw Transactie ook beëindigd 
en wordt uw Transactie weer verhandelbaar. Volgend op de opheffing van de 
Schorsing, worden Orders die u ons mogelijk hebt gegeven met betrekking tot 
de Transactie en die zijn getriggerd, uitgevoerd, zo snel als redelijk mogelijk 
is gelet op de omstandigheden, waarbij de liquiditeit in de Onderliggende 
Markt en afdekkende transacties die wij met derden hebben afgesloten als 
een gevolg van uw Transactie, in aanmerking worden genomen. We kunnen 
niet garanderen dat Orders worden uitgevoerd tegen de eerste beschikbare 
Onderliggende Markt-prijs; of

  (b) wanneer het Instrument betrekking heeft op een bedrijf, dat bedrijf wordt 
afgevoerd van de lijst van de Onderliggende Markt, insolvabel wordt of 
wordt ontbonden, op dat moment zal uw Transactie worden afgehandeld in 
overeenstemming met Bepalingen 24 lid 4 en 24 lid 5.

(3) Indien u een Expiratietransactie hebt die volgens deze Bepaling geschorst 
wordt, wordt u geacht verzocht te hebben dat de Transactie wordt doorgeschoven 
naar de volgende contractperiode tot aan de eerste vervaldatum volgend 
op het opheffen van de schorsing, of totdat uw Transactie is afgehandeld in 
overeenstemming met Bepalingen 24 lid 4 en 24 lid 5 zoals van toepassing. U 
stemt ermee in dat, terwijl uw Transactie is geschorst, wij nog steeds het recht 
hebben om renteaanpassingen te doen in overeenstemming met Bepaling 23 lid 6.

(4) Indien een bedrijf, wiens Instrument het gehele of een deel van het onderwerp 
van een Transactie vormt, failliet gaat of wordt ontbonden, is de dag waarop het 
bedrijf failliet gaat of wordt ontbonden, de sluitingsdatum van die Transactie en we 
handelen uw Transactie als volgt af:

  (a) Indien u een long Transactie hebt, zal het Sluitingsniveau van de Transactie 
nul zijn; bij het sluiten zullen wij een corresponderende opbrengstlijn op 
uw rekening openen, zodat, indien het bedrijf een uitkering doet aan de 
aandeelhouders, een bedrag gelijk aan de mogelijke uitkering in uw rekening 
wordt gecrediteerd.

  (b) Indien u een short Transactie hebt, zal het Sluitingsniveau van de Transactie 
nul zijn; bij het sluiten zullen wij een corresponderende opbrengstlijn op 
uw rekening openen, zodat, indien het bedrijf een uitkering doet aan de 
aandelhouders, een bedrag gelijk aan de uitkering in uw rekening gedebiteerd 
wordt. Wij behouden ons het recht voor van u te eisen dat u de Garantiesom 
op deze opbrengstlijn onderhoudt, die – om twijfel te voorkomen – zoveel kan 
zijn als het verschil tussen de prijs bij schorsing en nul.

(5) Indien een bedrijf, waarvan het Instrument alle of een deel van het onderwerp 
van een Transactie vertegenwoordigt, wordt afgevoerd van de Beurs waaraan de 
Transactie is gerelateerd, waarbij het bedrijf op het moment van afvoeren van de 
lijst niet insolvabel is noch wordt ontbonden, dan ondernemen wij zodanig actie 
dat dit als eerlijk kan worden beschouwd, waarbij alle omstandigheden betreffende 
het van de lijst verwijderen in ogenschouw worden genomen, evenals afdekkende 
transacties die wij met derden hebben als een gevolg van uw Transactie; en 
waar mogelijk zal onze actie de aan houders van het onderliggende Instrument 
toekomende behandeling, weergeven. Voorbeelden van acties die wij mogelijk 
kunnen ondernemen zijn, zonder beperking:

  (a) sluiten van de Transactie op een Sluitingsniveau dat is gebaseerd op onze 
eerlijke en redelijke beoordeling van de waarde van het Instrument waaraan de 
Transactie is gerelateerd;

  (b) wijzigen van de Beurs waaraan de Transactie refereert (bijvoorbeeld indien 
het betreffende bedrijf van de lijst van de Beurs waaraan wordt gerefereerd, is 
afgevoerd, maar genoteerd blijft of wordt aan een andere Beurs. In dat geval 
kunnen wij uw Transactie wijzigen zodat het refereert aan de tweede Beurs);

  (c) de Schorsing van de Transactie handhaven totdat het bedrijf een uitkering 
doet aan de houders van het Instrument in kwestie waarbij we op dat moment 
die uitkering zullen weergeven op uw Transactie;

  (d) de Transactie sluiten en een opbrengstlijn openen zoals bepaald in 
Bepaling 24 lid 4.

(6) Wanneer uw Transacties zijn geschorst volgens Bepaling 24 lid 2, behouden wij 
ons te allen tijde het recht voor dergelijke Transacties te herwaarderen tegen een 
zodanige prijs en/of het tarief van de Garantiesom te wijzigen, in beide gevallen 
zoals wij bepalen dat redelijk is gegeven de omstandigheden, waarna wij hiermee 
in overeenstemming betaling van borg of Garantiesom vereisen.

25. VRAGEN, KLACHTEN EN GESCHILLEN

(1) Vragen kunt u indienen bij onze afdeling Klantenservice of bij onze handelaren. 
Vragen die niet door onze klantenservices of onze handelaren opgelost kunnen 
worden en klachten worden in overeenstemming met onze klachtenprocedure 
afgehandeld door ons compliance-departement. Informatie betreffende de 
klachtenprocedure kunt u nalezen op onze website(s) of wordt u op verzoek 
toegezonden. Indien u niet tevreden bent over het resultaat van het onderzoek 
van het compliance-departement of de actie die wij als gevolg van het onderzoek 
hebben ondernomen, kunt u de klacht voorleggen aan de Dienst Financiële 
Ombudsman (Financial Ombudsman Service) voor verder onderzoek.

(2) Onverminderd onze andere rechten om een Transactie ingevolge deze 
Overeenkomst te sluiten, kunnen we, in elke zaak waarin we een geschil met 
u hebben met betrekking tot een Transactie of vermeende Transactie of een 
mededeling met betrekking tot een Transactie, te onzer uitsluitende beoordeling 
en zonder kennisgeving, die Transactie of vermeende Transactie sluiten, indien we 
redelijkerwijs geloven dat die actie wenselijk is om het maximumbedrag dat bij 
het geschil is betrokken te beperken, en we hebben geen verplichting jegens u 
in verband met een daaropvolgende beweging in het niveau van de betreffende 
Transactie. Indien we een of meer van uw Transacties ingevolge deze Bepaling 
sluiten, laat die actie ons recht onverlet om met betrekking tot een geschil te 
betogen dat die Transactie al door ons was gesloten of nooit door u was geopend. 
We zullen redelijke stappen ondernemen om u ervan op de hoogte te stellen dat we 
een dergelijke actie hebben ondernomen, zo snel als praktisch mogelijk is nadat we 
die actie hebben ondernomen. Wanneer we een Transactie of vermeende Transactie 
sluiten conform deze Bepaling, laat die sluiting uw rechten onverlet:

  (a) om genoegdoening of schadevergoeding te eisen voor verlies of schade 
geleden in verband met de betwiste of vermeende Transactie of mededeling, 
voorafgaand aan het sluiten; en

  (b) om te allen tijde daarna een nieuwe Transactie te openen, mits die 
Transactie wordt geopend conform deze Overeenkomst, die zal worden 
toegepast, alleen in het kader van de berekening van toepasselijke limieten of 
geld die/dat van u is/ zijn vereist, op basis van het feit dat ons gezichtspunt op 
de betwiste voorvallen of mededelingen juist is.

(3) We zijn gedekt door het Financial Services Compensation Scheme 
(Schadevergoedingsregeling financiële diensten). U kunt recht hebben op een 
schadevergoeding krachtens die regeling indien we niet aan onze verplichtingen 
kunnen voldoen. Dit hangt af van het soort bedrijf en de omstandigheden 
van de vordering. De meeste soorten beleggingshandel zijn voor de eerste 
£50.000 (of tot 1 januari 2010 voor £48.000) voor 100%gedekt. Meer informatie 
over schadevergoedingsregelingen is verkrijgbaar bij het Financial Services 
Compensation Scheme.

26. DIVERSEN

(1) We behouden ons het recht voor op ieder moment uw rekening te schorsen. 
Indien wij uw rekening schorsen, betekent dit dat: het u doorgaans niet toegestaan 
is nieuwe Transacties te openen of uw blootstelling (exposure) van uw bestaande 
Transacties te verhogen. Het is echter wel toegestaan uw blootstelling ten 
opzichte van ons van uw bestaande Transacties geheel of gedeeltelijk te sluiten 
of te verminderen; het is u niet langer toegestaan met ons te handelen via onze 
Elektronische Handelsdienst, er wordt van u verlangd dat u met ons handelt via de 
telefoon. We behouden ons ook het recht voor een specifieke Transactie die u bij 
ons hebt, te schorsen. Indien wij een specifieke Transactie schorsen, betekent dit 
doorgaans dat het u niet is toegestaan uw blootstelling ten opzichte van ons te 
verhogen voor de geschorste Transactie, het is u echter toegestaan uw blootstelling 
ten opzichte van ons voor de geschorste Transacties geheel of gedeeltelijk te sluiten 
of te verminderen. Met betrekking tot de geschorste Transactie is het u niet langer 
toegestaan met ons te handelen via onze Elektronische Handelsdienst, er wordt van 
u verlangd dat u met ons handelt via de telefoon.

(2) Onze rechten en verhaalsmogelijkheden ingevolge deze Overeenkomst 
zijn cumulatief, en onze uitoefening of het doen van afstand van een recht of 
verhaalsmogelijkheid sluit de uitoefening van een bijkomend recht of bijkomende 
verhaalsmogelijkheid niet uit, noch wordt die uitoefening erdoor belemmerd. Indien 
we een recht ingevolge deze Overeenkomst niet afdwingen of uitoefenen, houdt dit 
niet in dat wij afstand doen van dat recht of het afdwingen ervan uitsluiten.

(3) We kunnen het voordeel en de lasten van deze Overeenkomst aan een derde 
overdragen, geheel of ten dele, mits een begunstigde ermee instemt de Bepalingen 
van deze Overeenkomst na te leven en onder voorbehoud van goedkeuring door de 
FCA. Een dergelijke overdracht wordt van kracht 10 werkdagen volgend op de dag 
waarop u wordt geacht de kennisgeving van overdracht conform Bepaling 13 lid 10 
te hebben ontvangen. U stemt ermee in dat u het voordeel en de lasten van deze 
Overeenkomst niet aan een derde mag overdragen, noch geheel noch gedeeltelijk, 
zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

(4) U erkent en stemt ermee in dat de auteursrechten, rechten op handelsmerken, 
database en andere eigendom of rechten op informatie verstrekt aan of ontvangen 
door u van ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze koersen), samen met 
de inhoud van onze website(s), brochures en ander materiaal in verband met onze 
handelsservice en in een database die dergelijke informatie bevat of vormt, het 
uitsluitend en exclusieve eigendom van ons of van een derde die als eigenaar van 
die rechten is geïdentificeerd blijft.
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26. DIVERSEN (VERVOLG)

(5) Indien een bevoegde rechter bepaalt dat een Bepaling (of een deel van een 
Bepaling) niet-afdwingbaar is om welke reden ook, dan wordt die Bepaling, in die 
mate, geacht scheidbaar te zijn en geen onderdeel van deze Overeenkomst uit te 
maken, maar de afdwingbaarheid van de rest van deze Overeenkomst wordt  
niet aangetast.

(6) U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van alle verschuldigde 
belastingen en voor het verstrekken aan de betreffende belastinginstantie van 
informatie ter zake van uw handelsactiviteiten met ons. U stemt ermee in dat 
indien we u informatie verstrekken of een mening geven met betrekking tot de 
belastingbehandeling van uw handelsactiviteiten met ons, het niet redelijk is als u 
op zo’n uitlating vertrouwt en dat dit geen belastingadvies vormt.

(7) Onze opnames, tenzij is aangetoond dat deze onjuist zijn, vormen het bewijs 
van uw handelingen met ons in verband met onze dienstverlening. U zult geen 
bezwaar maken tegen het toelaten van onze opnames als bewijsmateriaal in 
juridische of regelgevende procedures, omdat dergelijke documenten geen 
originelen zijn, niet schriftelijk zijn of documenten betreffen die door een 
computer zijn geproduceerd. U zult niet op ons vertrouwen om te voldoen aan 
uw registratieverplichtingen, hoewel opnames aan u beschikbaar kunnen worden 
gesteld op uw verzoek, zulks uitsluitend aan ons te beoordelen.

27. WIJZIGING EN BEËINDIGING

(1) We kunnen deze Overeenkomst en alle afspraken die ingevolge hiervan zijn 
gemaakt te allen tijde door schriftelijke kennisgeving aan u wijzigen. U wordt 
geacht de wijziging te accepteren en ermee in te stemmen, tenzij u ons binnen 10 
dagen na de datum van onze kennisgeving van wijziging, in kennis stelt van het 
tegendeel. Indien u bezwaar maakt tegen de wijziging, is de wijziging niet bindend 
voor u, maar wordt uw rekening geschorst en u wordt gevraagd uw rekening zo 
spoedig als praktisch redelijk is, te sluiten.

Elke wijziging aan deze Overeenkomst wordt van kracht op het moment dat 
ze aan u worden meegedeeld, of anders 10 werkdagen nadat u geacht wordt 
een dergelijke kennisgeving ontvangen te hebben conform Bepaling 13 lid 10 
(tenzij het onder de omstandigheden niet uitvoerbaar is om dit te doen). Ledere 
gewijzigde overeenkomst vervangt voorgaande overeenkomsten tussen ons 
met betrekking tot hetzelfde onderwerp en beheerst alle Transacties die worden 
aangegaan na, of uitstaan op de datum waarop de nieuwe overeenkomst van 
kracht wordt. We voeren uitsluitend wijzigingen door indien daar een gegronde 
reden voor is, inclusief maar niet beperkt tot:

 (a) het verduidelijken van deze Overeenkomst;

 (b) deze Overeenkomst gunstiger maken voor u;

  (c) weergave van legitieme verhogingen of verlagingen in de kosten van onze 
dienstverlening aan u;

  (d) het introduceren van nieuwe systemen, diensten, wijzigingen in technologie 
en producten;

 (e) rectificeren van vergissingen die in de loop der tijd zijn ontdekt;

 (f) weergave van een wijziging in Toepasselijke Regelgeving of wetgeving.

(2) Deze Overeenkomst en alle afspraken ingevolge hiervan kunnen worden 
opgeschort of beëindigd door elke partij, door de wederpartij een schriftelijke 
kennisgeving van opschorting of beëindiging te geven, die per direct van kracht 
wordt, tenzij in de kennisgeving anders is bepaald. Een dergelijke opschorting of 
beëindiging tast een verplichting die al door een partij met betrekking tot een 
uitstaande Transactie is aangegaan of wettelijke rechten of verplichtingen die 
al kunnen zijn ontstaan krachtens deze Overeenkomst of handelsactiviteiten die 
ingevolge daarvan kunnen zijn uitgevoerd, niet aan.

28. HEERSEND RECHT

(1) Deze Overeenkomst en iedere Transactie die met u wordt aangegaan is in alle 
opzichten onderworpen aan het Engelse recht, en de gerechten van Engeland 
en Wales hebben de niet-exclusieve rechtsmacht om geschillen die in verband 
hiermee kunnen ontstaan, af te doen. Niets in de deze Bepaling 28 belemmert ons 
een procedure tegen u te beginnen in een ander rechtsgebied. 

(2) Indien u zich buiten Engeland en Wales bevindt, kan het deurwaardersexploot 
waarmee elke procedure in Engeland begint aan u worden betekend door dit af te 
leveren aan het adres dat door u is opgegeven toen u uw rekening opende of aan 
een nieuw adres waarvan u ons daarna op de hoogte hebt gesteld. Niets in deze 
Bepaling tast ons recht aan om een deurwaardersexploot op een andere wettelijk 
toegestane wijze te betekenen.

29. PRIVACY

(1) U erkent dat door het openen van een rekening bij ons en het openen of 
sluiten van Transacties, u ons persoonlijke informatie geeft in de zin van de (i) 
Data Protection Act 1998 (Britse Wet op Gegevensbescherming 1998). U geeft 
toestemming dat wij al die informatie verwerken in het kader van nakoming van het 
contract en het beheren van de relatie tussen u en ons. Uw toestemming om die 
informatie bekend te maken: (i) indien dit wettelijk is vereist en om die informatie 
bekend te maken aan (ii) Gelieerde Bedrijven, (iii) de FCA en andere regelgevende 

instanties op hun redelijke verzoek; (iv) en aan uitvoerende makelaars met wie we 
een wederzijdse relatie hebben, (v) aan derden om criminaliteit te voorkomen, 
(vi) aan die derden die wij geschikt achten om ons te helpen bij het kunnen doen 
gelden van onze wettelijke en contractuele rechten tegen u, inclusief maar niet 
beperkt tot incassobureaus en juridische adviseurs. U erkent dat de in deze lijst 
genoemde personen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte 
kunnen bevinden.

(2) U machtigt ons of onze vertegenwoordigers die namens ons handelen, om de 
door ons noodzakelijk of gewenst geachte krediet- en identiteitscontroles uit te 
voeren, met inbegrip van het van tijd tot tijd verzoeken om een verklaring van uw 
bank en u stemt ermee in ons waar nodig bij te staan om die verklaring te krijgen. 
U erkent en stemt ermee in dat dit als resultaat kan hebben dat persoonlijke 
informatie over u naar onze vertegenwoordigers kan worden gestuurd, die zich 
binnen of buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden. U stemt 
ermee in dat het toegestaan is, indien vereist, om relevante informatie betreffende 
u of uw rekening te verstrekken aan iedereen van wie wij geloven dat die te goeder 
trouw om een referentie of kredietverklaring vraagt.

(3) U machtigt ons of onze Gelieerde Bedrijven of iedere Handelspartner om u te 
bellen of op andere wijze contact met u op te nemen op elk redelijk tijdstip, om 
een aspect van onze zaken of van zaken van onze Gelieerde Bedrijven of onze 
Handelspartners te bespreken. Indien u niet wilt dat onze Gelieerde Bedrijven 
of onze Handelspartners op deze wijze contact met u opnemen voor direct 
marketingactiviteiten, dient u ons daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

30. INTERPRETATIE

In deze Overeenkomst betekent:

(1) 

‘Aandelen-CFD’ is een CFD vorm die u blootstelt aan wijzigingen in 
aandeelkoersen. Het betreft geen overeenkomst om aandelen aan te kopen 
of te verkopen en, tenzij u en wij dit nadrukkelijk, schriftelijk en afzonderlijk 
overeenkomen, kan een Aandelen-CFD niet resulteren in de levering van 
aandelen aan of door u;

‘Aankoop’ datgene wat daaromtrent is vermeld in Bepaling 5 lid 1; 

‘Bedrijfsgebeurtenis’ heeft de betekenis die hieraan is toegekend in Bepaling  
23 lid 2;

‘Beleid tegenstellingen’ een document waarin alle potentiële belangenconflicten 
met klanten bepaald worden en waarin al onze organisatorische en 
administratieve controles behandeld worden om zulke belangentegenstellingen 
af te handelen zodat we er redelijkerwijs op kunnen vertrouwen dat risico’s op 
schade aan klanten als gevolg van een tegenstelling worden vermeden;

‘Beleid uitvoering orders’ een document waarin al onze bestaande regelingen 
betreffende het uitvoeren van orders staan beschreven om ervoor te zorgen dat 
wanneer we een order uitvoeren, we alle redelijke stappen ondernemen om de 
best mogelijke resultaten te behalen voor onze klanten, in overeenstemming 
met de FCA-Regels;

‘Beurs’ heeft de betekenis van effectenbeurzen of termijnbeurzen, of een 
clearinginstituut, zelfregulerende Organisaties, alternatief handelssysteem of 
multilaterale handelsfaciliteit zoals de context van tijd tot tijd vereist; 

‘Beursindex-CFD’ is een CFD vorm die u blootstelt aan wijzigingen in de waarde 
van een beursindex. Het is geen overeenkomst om een aantal aandelen aan te 
kopen of te verkopen en, tenzij u en wij nadrukkelijk, afzonderlijk en schriftelijk 
zijn overeengekomen, kan een Beursindex-CFD niet resulteren in de levering 
van aandelen aan of door u;

‘Beveiligingsapparatuur’ een of meer gebruikersidentificatiecodes, digitale 
certificaten, wachtwoorden, authenticatiecodes, of andere informatie of 
apparatuur (elektronisch of anderszins) die aan u kan worden geleverd of kan 
worden omschreven, om uw toegang tot de Elektronische Handelsdiensten 
mogelijk te maken;

‘bied-/laatkoers zie’ hetgene wat daaromtrent is vermeld in Bepaling 4 lid 1;

‘Bijgevoegde Order’ is een order dat refereert naar een bestaande Transactie  
met ons;

‘Bufferlimiet’ heeft de betekenis die hieraan is gegeven in Bepaling 11 lid 1;

‘Contracts for Difference’ of ‘CFD’s’ zijn transacties die tot doel hebben 
winst zeker te stellen of verliezen te voorkomen, door te refereren aan 
schommelingen in de waarde of prijs van een onderliggend instrument, maar 
sluit hierbij specifiek Transacties uit die worden behandeld in een afzonderlijke 
Productmodule. CFD’s omvatten, maar zijn niet beperkt tot Foreign Exchange 
CFD’s (Buitenlandse Beurs-CFD’s), Futures CFD’s, Optie CFD’s, Aandelen CFD’s 
en Stock Index CFD’s;

‘Consumentklant’ dat wat daaromtrent is vermeld in de FCA-Regels;

‘Contractgegevens’ worden uiteengezet in de openbare pagina’s van onze 
website, aangemerkt als de Contractgegevens en zoals deze van tijd tot tijd 
worden gewijzigd;

‘Contractwaarde’ betekent het aantal aandelen, contracten of andere eenheden 
van het Instrument dat u nominaal aankoopt of verkoopt, vermenigvuldigd met 
onze op dat moment geldende notering voor het sluiten van de Transactie;
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30. INTERPRETATIE (VERVOLG)

‘dollars’ en ‘$’ de wettige valuta van de Verenigde Staten;

‘Directeur’ heeft dezelfde betekenis als die hieraan is toegekend in de Companies 
Act 2006 [Britse Wet op Bedrijven 2006];

‘Duidelijke Fout’ datgene wat daaromtrent is vermeld in Bepaling 10 lid 1;

‘Elektronische conversatie’ een conversatie tussen u en ons via onze 
Elektronische Handelsdiensten;

‘Elektronische Handelsdiensten’ elektronische diensten (samen met de verwante 
software) waaronder begrepen maar niet beperkt tot diensten op het gebied 
van handel, orderrrouting via directe markttoegang of informatie waar we 
u toegang toe geven of die we aan u beschikbaar stellen, direct of via een 
derdeserviceprovider, en door u worden gebruikt om informatie mee te 
bekijken en/of Transacties mee af te sluiten;

‘euro’s’ en ‘€’ de wettige valuta van de eurozonelanden van de Europese Unie;

‘Expiratietransactie’ een Transactie met een vastgestelde contractperiode, aan 
het eind waarvan de Expiratietransactie automatisch vervalt;

‘FIX’ Financieel informatieuitwisselingsprotocol;

‘Force Open’ een Transactie met betrekking tot een bepaald Instrument waarbij 
u al een open Transactie hebt met betrekking tot datzelfde Instrument, 
hetgeen er normaal gesproken toe zou leiden dat de Transacties met elkaar 
zouden worden verrekend en dat ze beide (gedeeltelijk) zouden worden 
gesloten uit hoofde van Bepaling 6 van deze Overeenkomst en/of de 
Raamverrekeningsovereenkomst die op u van toepassing is; maar waarbij we 
uw aanbod om de tweede Transactie te openen aanvaarden zonder deze te 
verrekenen met de voorafgaande, zodat er als resultaat twee Transacties zijn;

‘FCA’ de Financial Conduct Authority (Britse Autoriteit Financiële Diensten) of 
andere organisatie die de FCA vervangt of het uitvoeren van zijn  
taken overneemt;

‘FCA-Regels’ de regels van de FCA zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd, 
aangevuld of vervangen door de FCA en, wanneer u een rekening opent via 
een filiaal van ons, omvatten de FCA-Regels de regels van het gedragsbeleid 
van de lidstaat in de EER waarin dat filiaal zich bevindt;

‘Futures-CFD’ is een CFD vorm waardoor u wordt blootgesteld aan veranderingen 
in de waarde van een termijncontract. Het is geen termijncontract dat op 
een beurs wordt verhandeld en tenzij u en wij uitdrukkelijk, afzonderlijk en 
schriftelijk zijn overeengekomen kan hierdoor geen Instrument aan of door u 
worden geleverd;

‘FX CFD’, of ‘CFD’ op een buitenlandse beurs is een vorm CFD waardoor u wordt 
blootgesteld aan wijzigingen in de waarde van een wisselkoers, en tenzij u 
en wij uitdrukkelijk, afzonderlijk en schriftelijk zijn overeengekomen, kunnen 
hierdoor geen valuta’s aan u of door u worden geleverd;

‘Garantiesom’ betekent het geldbedrag dat wij u vragen aan ons te betalen 
teneinde een Transactie, zoals bepaald in Bepaling 14, te openen  
en onderhouden;

‘Gedeeltelijke order’ heeft de betekenis die is gegeven bij Voorwaarde 11(1);

‘Gekoppelde Transacties’ twee of meer Transacties met betrekking tot welke we 
overeenkomen dat niet de volledige Garantiesom hoeft te worden gestort of 
toegepast, tengevolge van de relatie tussen dergelijke Transacties;

‘Gelieerd Bedrijf’ de holding maatschappij of dochteronderneming zoals 
omschreven in de Companies Act 2006 (de Britse Wet op de Vennootschappen 
2006) die van tijd tot tijd van ons is en/of van een dochteronderneming van een 
dergelijke holding maatschappij; 

‘Handel via Charts-pakket’ is onze grafische software waarmee u in staat bent, 
via grafieken (Charts), prijsinformatie te bekijken, uw blootstelling in de handel 
te zien, en Transacties direct te openen en sluiten via Charts. U kunt al deze 
activiteiten ook uitvoeren via onze Elektronische Handelsdienst, maar ons 
Handel via Charts-pakket geeft u de mogelijkheid deze activiteiten op een 
grafiek (chart) uit te voeren;

‘Handelspartner’ betekent elke persoon met wie wij een contractuele relatie 
hebben, bijvoorbeeld een joint venture relatie, een samenwerkingsverband, 
vertegenwoordiger of agentschap, of introduction broker;

‘In aanmerking komende tegenpartij’ datgene wat daaromtrent is vermeld in de 
FCA-regels;

‘Instrument’ betekent effecten, aandelen, futurescontracten, termijn- of 
optiecontracten, goederen, kostbare metalen, wisselkoersen, rentetarieven, 
schuldinstrumenten, aandelen- of andere indexcijfers, of andere beleggingen 
met betrekking tot welke we aanbieden door middel van Transacties  
te handelen;

‘Kennisgeving Risico’s’ de kennisgeving die door ons aan u wordt verstrekt in 
overeenstemming met de FCA-Regels inzake de risico’s die verbonden zijn aan 
het handelen in Transacties ingevolge deze Overeenkomst;

‘Klantengeldregels’ de bepalingen in de FCA-Regels die betrekking hebben op 
geld dat door MiFID-beleggingsfirma’s is ontvangen van klanten;

‘Laatste Handelsmoment’ de laatste dag en (afhankelijk van de context) tijd 
waarop in een Transactie kan worden gehandeld, zoals is vermeld in de 
Contractgegevens of op andere wijze aan u is bekendgemaakt, of anders de 
laatste dag en (afhankelijk van de context) tijd waarop er in het onderliggende 
Instrument op de betreffende Onderliggende Markt kan worden gehandeld;

‘Limietorder’ datgene wat daaromtrent is vermeld in Bepaling 11 lid 1; 

‘Market Maker Aandeel’ betekent alle aandelen die geen Orderboekaandelen 
zijn en die doorgaans eerder door notering dan door elektronische order 
worden bepaald;

‘Marktspread’ het verschil tussen de bied- en laatkoersen voor een transactie 
van gelijke grootte in een Instrument, of gerelateerd Instrument, in de 
Onderliggende Markt;

‘MiFID’ Richtlijn 2004/39/EC van het Europese Parlement en de Raad van 21 april 
2004 over markten in financiële instrumenten;

‘Minimumomvang’, met betrekking tot een Transactie waarvoor een 
Minimumomvang geldt, het minimum aantal aandelen, contracten, of andere 
omschreven in de Contractgegevens en, wanneer dit niet is omschreven, 
waarvan we u desgevraagd op de hoogte zullen stellen;

‘Niet-Bijgevoegde order’ betekent een Order die betrekking heeft op, of is 
gerefereerd aan een voorgestelde Transactie die geldig wordt indien en 
wanneer de Order wordt uitgevoerd;

‘Normale Marktomvang’ het maximum aantal effecten, aandelen, contracten 
of andere eenheden waarvan we redelijkerwijs geloven dat het het op een 
bepaald tijdstip goed zal doen op de Onderliggende Markt, dat betrekking 
heeft, indien van toepassing, op de marktomvang van de beurs, die wordt 
vastgesteld door de London Stock Exchange of een zelfde of overeenkomstig 
niveau dat wordt vastgesteld door de Onderliggende Markt waarop het 
Instrument wordt verhandeld;

‘Ongedateerde Transactie’ een Transactie met een contractperiode met een 
onbepaalde duur die niet automatisch kan verlopen;

‘Onderliggende Markt’ de beurs en/of ander soortgelijk lichaam en/of 
liquiditeitspool waarop een Instrument wordt verhandeld of dat dat Instrument 
verhandelt, afhankelijk van de context;

‘Openingsniveau’ het niveau waarop een Transactie wordt geopend;

´Order´ betekent hier een Stop Order, Limiet Order, Buffer Limiet, Markt Order, 
Punten vanaf Huidige order en/of Gedeeltelijke Order, wanneer dat mogelijk is; 

‘Optie CFD’ is een soort CFD waardoor men wordt blootgesteld aan wijzigingen 
in prijzen van opties. Het is niet een optie waarmee wordt gehandeld en de 
optie kan niet door of tegen u worden uitgeoefend, of leiden tot de aankoop of 
beschikking van enige Instrument aan of door u;

‘Orderboekaandeel’ betekent alle aandelen niet in het Verenigd Koninkrijk 
en alle aandelen wel in het Verenigd Koninkrijk die worden verhandeld met 
gebruikmaking van een volledig elektronisch orderboek en ordermatching-
systeem zoals SETS;

‘Overmachtsgebeurtenis’ datgene wat daaromtrent is vermeld in Bepaling 22 lid 1;

‘Overeenkomst’ betekent deze overeenkomst en alle bijlagen, Productmodules, 
de Contractgegevens en alle aanvullende documentatie waarnaar in deze 
overeenkomst wordt verwezen, en alle wijzigingen die hierop hebben 
plaatsgevonden. Om alle twijfel te voorkomen, deze overeenkomst treedt in de 
plaats van en vervangt alle voorgaande geldende overeenkomsten tussen u en 
ons die betrekking hadden op Transacties.

‘ponden’ en ‘£’ de wettige valuta van het Verenigd Koninkrijk ten tijde van uitgifte 
van deze Overeenkomst, bekend als ‘sterling’;

‘Premie voor Beperkt Risico’ heeft de betekenis die eraan is toegekend in 
Bepaling 12 lid 6;

‘Provisie’ datgene wat daaromtrent is vermeld in Bepaling 4 lid 1, 5 lid 5 en 7 lid 12;

‘Productmodule’ een productspecifieke module die onderdeel vormt van deze 
Overeenkomst en waarin de algemene voorwaarden worden vermeld die 
betrekking hebben op specifieke soorten Transacties en/of Diensten die wij aan 
u leveren;

‘Professionele Klant’ dat wat daaromtrent is vermeld in de FCA-Regels;

‘Punten vanaf huidige’ heeft de betekenis die is gegeven bij Voorwaarde 11(1);

‘P&L’ Profit & Losses, betekent de gerealiseerde en/of niet-gerealiseerde winsten 
en/of verliezen;

‘Raamverrekeningsovereenkomst’ de tweezijdige verrekeningsovereenkomst 
vermeld in Bijlage A bij deze Overeenkomst inzake alle Transacties die u uit 
hoofde van deze Overeenkomst aangaat en die betrekking heeft op u; 

‘Regels’ artikelen, regels, regelgeving, procedures, beleid en gewoonten, zoals die 
van tijd tot tijd gelden;

‘Rekening met Beperkt risico’ betekent een soort rekening waarop u uitsluitend 
Transacties met een Beperkt risico mag plaatsen;

‘Relevant persoon’ dat wat daaromtrent is vermeld in de FCA-Regels;
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30. INTERPRETATIE (VERVOLG)

‘Samenvatting Beleid tegenstellingen’ een samenvatting van de belangrijkste 
bepalingen van ons Beleid tegenstellingen zoals dat van toepassing is  
op Consumentklanten;

‘Samenvatting Beleid uitvoering orders’ een samenvatting van de belangrijkste 
bepalingen van ons Beleid uitvoering orders zoals dat van toepassing is  
op Consumentklanten;

‘Schorsen’ heeft de betekenis zoals bepaald in Bepaling 26 lid 1, en ‘Schorsing’ 
en ‘Geschorst’ hebben een overeenkomende betekenis;

‘Sluitingsniveau’ het niveau waarop een Transactie wordt gesloten;‘Spread’ 
datgene wat daaromtrent is vermeld in Bepaling 4 lid 1 en die, afhankelijk van 
de context, ook de Marktspread kan omvatten;

‘Spread-transactie’ heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Bepaling  
4 lid 1;

‘Statement’ betekent een schriftelijke bevestiging van onze handel met u, inclusief 
Transacties die u opent en/of sluit, Orders die u bepaalt en/of wijzigt en kosten 
die wij in rekening brengen;

‘Stoporder’ datgene wat daaromtrent is vermeld in Bepaling 11 lid 1;

‘Systeem’ alle computerhardware en –software, apparatuur, netwerkfaciliteiten en 
andere resources en faciliteiten die benodigd zijn om u in staat te stellen een 
Elektronische Handelsdienst te gebruiken;

‘Toepasselijke Regelgeving’ (a) de Regels van de FCA; (b) Regels van een 
toepasselijke verordenende instantie; (c) de Regels van de betreffende Beurs; 
en (d) alle andere toepasselijke wetten, regels en regelgeving zoals die van tijd 
tot tijd van kracht zijn, en die van toepassing zijn op deze Overeenkomst en een 
Transactie of Elektronische Handelsdienst;

‘Trailingstop’ heeft de betekenis zoals bepaald in Bepaling 11 lid 1;

‘Transactie’ een future, optie, contract for difference, spot contract of 
termijncontract van welke soort ook met betrekking tot een Instrument (met 
inbegrip van een zekerheid) of een combinatie van Instrumenten en betekent, 
afhankelijk van de context, Expiratietransactie of Ongedateerde Transactie  
of beide;

‘Transactie met Beperkt Risico’ heeft de betekenis die uiteen is gezet in Bepaling 
12 lid 1;

‘Transactiecommissie’ heeft de betekenis die hieraan is toegekend in Bepaling  
4 lid 1;

‘Valuta’ elke munteenheid;

‘Verzuimgebeurtenis’ datgene wat daaromtrent is vermeld in Bepaling 16 lid 1;

‘Verkoop’ datgene wat daaromtrent is vermeld in Bepaling 5 lid 1;

‘werkdag’ elke dag behalve zaterdag, zondag en een feestdag in het  
Verenigd Koninkrijk;

‘Wisselkoers’ is de koers (in relatie tot twee valuta’s met betrekking waartot u een 
Foreign Exchange-CFD wenst te openen) waaraan een enkele eenheid van de 
eerste valuta die u aangeeft, gekocht of verkocht mag worden, in eenheden 
van de tweede valuta die u aangeeft.

(2) een verwijzing naar:

 (a) een Bepaling is een verwijzing naar een bepaling van deze Overeenkomst;

  (b) een wet in formele zin is een verwijzing naar een dergelijke wet zoals die 
van tijd tot tijd wordt gewijzigd, geconsolideerd of opnieuw wordt vastgesteld 
(met of zonder wijzigingen) en omvat alle instrumenten of orders die worden 
gemaakt ingevolge die uitvaardiging; 

  (c) een tijdstip of datum houdt in het tijdstip en de datum in Londen, 
Engeland, tenzij uitdrukkelijk iets anders is vermeld; en

  (d) enkelvoud omvat meervoud en mannelijk omvat vrouwelijk, afhankelijk van 
de context.

(3) Prioriteit van documenten: in geval van strijdigheid tussen deze Bepalingen en 
een Productmodule, Bijlage, Aanhangsel of aanvullend document waarnaar in deze 
Overeenkomst wordt verwezen, is de rangorde van interpretatie de volgende:

  (a) Bijlage A – Raamverrekeningsovereenkomst voor zover dit van toepassing 
is, maar zonder afbreuk te doen aan Bepaling 15 lid 5;

  (b) Aanvullende Bijlage van Voorwaarden voor In aanmerking komende 
Wederpartijen (indien van toepassing);

 (c) Productmodule (bijvoorbeeld de Rolling Spot Forex Productmodule);

 (d) Deze Bepalingen;

 (e) Contractgegevens;

  (f) Alle andere aanvullende documenten waarnaar in deze Overeenkomst  
wordt verwezen.
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PRODUCTMODULE CONTRACTS FOR DIFFERENCES

BIJLAGE A 

WEDERZIJDSE RAAMVERREKENINGSOVEREENKOMST voor Beurstransacties 
en daaraan gerelateerde Transacties, met inbegrip van alle Transacties ingevolge 
de Klantenovereenkomst Margehandel.

DEZE RAAMVERREKENINGSOVEREENKOMST tussen u en ons wordt 
gesloten als onderdeel van en op dezelfde datum als uw instemming met de 
Klantenovereenkomst Margehandel, of, indien deze Bijlage geen onderdeel 
vormde van de Klantenovereenkomst Margehandel ten tijde van uw instemming 
daarmee, tien werkdagen na op de datum waarop u er op de hoogte van bent 
gesteld dat deze Bijlage onderdeel is van de Klantenovereenkomst Margehandel.

BIJ DEZEN IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1. REIKWIJDTE VAN DEZE OVEREENKOMST 

1.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen door de partijen in Bijlage 1 of 
anderszins en met inachtneming van de volgende zin, beheersen deze bepalingen 
en de specifieke bepalingen die door de Partijen zijn overeengekomen iedere 
Transactie die op of na de datum van ondertekening van die bepalingen is 
aangegaan of uitstaat tussen twee Aangewezen Kantoren van de Partijen. In het 
geval van Transacties die vallen onder lid (i), (ii), (iii) of (iv) van de definitie van 
‘Transactie’ beheersen deze bepalingen alleen die Transacties waarbij de in die 
definitie genoemde beurs een Gespecificeerde Beurs is.

1.2 Deze bepalingen, de bijzondere bepalingen van, en toepasselijk op, elke 
Transactie die onderworpen is aan deze bepalingen, de Bijlagen bij deze 
bepalingen en alle aanvullingen op die zaken vormen samen één enkele 
overeenkomst tussen de Partijen. De Partijen erkennen dat alle Transacties die 
zijn onderworpen aan deze bepalingen die zijn aangegaan op of na de datum van 
ondertekening van deze bepalingen worden aangegaan in vertrouwen op het feit 
dat al die zaken één enkele overeenkomst tussen de Partijen vormen.

2. REGELS BETREFFENDE VERREKENING EN REGELS 
VAN DE BEURS- OF CLEARINGORGANISATIE

2.1 Tenzij er een Liquidatiedatum is opgetreden of daadwerkelijk is vastgesteld, is 
een Partij, zo lang zich een Verzuimgebeurtenis of Mogelijke Verzuimgebeurtenis 
met betrekking tot de wederpartij heeft voorgedaan en voortduurt, niet verplicht 
een betaling of levering te doen die is ingepland om door die Partij te worden 
gedaan ingevolge een Transactie die is onderworpen aan deze bepalingen.

2.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen door de partijen worden, indien 
de partijen een Transactie aangaan die is onderworpen aan deze bepalingen 
om een bestaande Transactie tussen de partijen te sluiten, hun verplichtingen 
ingevolge die Transacties automatisch en per direct beëindigd nadat ze de tweede 
Transactie zijn aangegaan, behoudens met betrekking tot een verschuldigde 
verrekeningsbetaling van de ene Partij jegens de wederpartij met betrekking tot 
die gesloten Transacties.

2.3 Deze bepalingen zijn niet van toepassing op een Transactie voor zover de 
handeling die in strijd is met het bepaalde in deze overeenkomst of dit opzij zet 
door een relevante beurs- of clearingorganisatie ingevolge toepasselijke regels of 
wetten is begonnen met betrekking tot die Transactie en voortduurt.

3. TOEZEGGINGEN EN GARANTIES EN CONVENANTEN

3.1 Iedere Partij deelt mee en garandeert aan de wederpartij per datum van 
ondertekening van deze bepalingen en, in het geval van de toezegging onder 
(v) van dit artikel 3.1 ter zake van het aangaan van Transacties, per datum van 
het aangaan van iedere Transactie die is onderworpen aan deze bepalingen 
dat: (i) zij de bevoegdheid heeft deze overeenkomst te sluiten; (ii) de personen 
die deze overeenkomst namens haar sluiten behoorlijk gemachtigd zijn om 
dit te doen; (iii) deze overeenkomst en de verplichtingen die zijn ontstaan 
ingevolge deze overeenkomst bindend jegens en afdwingbaar tegen 
haar zijn conform hun bepalingen (met inachtneming van de toepasselijke 
billijkheidsprincipes) en de bepalingen van een overeenkomst waaraan die 
Partij is gebonden niet (zullen) schenden; (iv) er zich geen Verzuimgebeurtenis 
of Mogelijke Verzuimgebeurtenis heeft voortgedaan of voortduurt met 
betrekking tot haar; en (v) zij handelt als principaal en uitsluitend economisch 
eigenaar (en niet als mandataris) bij het aangaan van deze bepalingen en elke 
Transactie die is onderworpen aan deze bepalingen.

3.2 Iedere Partij belooft de wederpartij dat: (i) zij te allen tijde de bepalingen van 
deze overeenkomst zal verkrijgen en ze zal naleven en alles zal doen wat nodig is 
om alle vergunningen, toestemmingen, licenties en instemmingen die zijn vereist 
om haar in staat te stellen wettig haar verplichtingen ingevolge deze overeenkomst 
na te komen volledig van kracht te houden; en (ii) zij de wederpartij onmiddellijk 
in kennis zal stellen van het optreden van een Verzuimgebeurtenis of Mogelijke 
Verzuimgebeurtenis met betrekking tot haarzelf of een Kredietverlener in verband 
met haarzelf.

 

4. BEËINDIGING EN VEREFFENING

4.1 Indien, te eniger tijde:

  (i) een Partij een betaling niet voldoet wanneer die verschuldigd is krachtens, 
of de levering van een goed niet doet of aanneemt wanneer die verschuldigd 
is krachtens, of niet in acht neemt of verricht een andere bepaling van, deze 
overeenkomst (met inbegrip van een Transactie die is onderworpen aan 
deze bepalingen) en deze tekortkoming duurt twee werkdagen nadat er een 
kennisgeving van niet-nakoming door de wederpartij aan de nalatige Partij is 
gegeven voort;

  (ii) een Partij een vrijwillig geding of andere procedure begint om vereffening, 
reorganisatie, regeling of faillissementsakkoord, bevriezing of moratorium 
of andere soortgelijke genoegdoening ten aanzien van haarzelf of haar 
schulden te vragen of voor te stellen ingevolge een faillissementswet, 
insolventiewet, regelende, toezichthoudende of soortgelijke wet (met inbegrip 
van ondernemingsrecht of ander recht dat mogelijk van toepassing is op een 
insolvabele Partij), of de aanwijzing van een curator, vereffenaar, curator bij 
handelingsonbekwaamheid, bewindvoerder, bewaarder of andere soortgelijke 
official (ieder een ‘Bewaarder’) van haarzelf of een deel van haar activa vraagt; of 
bedrijfsmatig actie onderneemt om een machtiging aan een van de voorgaande 
personen te verlenen; en, in het geval van een reorganisatie, regeling of 
faillissementsakkoord, de wederpartij niet instemt met de voorstellen; 

  (iii) een onvrijwillig geding of andere procedure wordt begonnen tegen 
een Partij om vereffening, reorganisatie, regeling of faillissementsakkoord, 
bevriezing of moratorium of andere soortgelijke genoegdoening ten aanzien 
van haarzelf of haar schulden te vragen of voor te stellen ingevolge een 
faillissementswet, insolventiewet, regelende, toezichthoudende of soortgelijke 
wet (met inbegrip van ondernemingsrecht of ander recht dat mogelijk van 
toepassing is op een insolvabele Partij), of de aanwijzing van Bewaarder van 
haarzelf of een deel van haar activa vraagt en dat onvrijwillige geding of die 
andere procedure is ofwel (a) niet afgewezen binnen vijf dagen na het instellen 
of de aanvraag ervan of (b) niet-gegrond verklaard binnen die periode maar 
uitsluitend op grond van een ontoereikendheid van activa om de kosten van 
dat geding of die andere procedure te dekken; 

  (iv) een Partij overlijdt, geestesziek wordt, niet in staat is haar schulden 
te betalen wanneer ze verschuldigd zijn of failliet of insolvabel is, zoals 
omschreven in een faillissements- of insolvabiliteitswet die van toepassing is 
op die Partij; of een verschuldigdheid door een Partij niet wordt betaald op 
de vervaldag ervan of op de dag waarop ze opeisbaar wordt, of dit te eniger 
tijde kan worden verklaard, ingevolge overeenkomsten of instrumenten die 
een dergelijke verschuldigdheid aantonen voordat ze anderszins opeisbaar zou 
worden, of er een procedure is begonnen voor executie van, beslaglegging 
of beslaglegging bij derden, of een executoriaal beslag op, of een 
hypotheeknemer neemt bezit van, het gehele of een deel van het eigendom, 
bedrijf of de activa (materiële en immateriële) van een Partij;

  (v) een Partij of Kredietverlener in verband met een Partij (of een Bewaarder 
die handelt namens een Partij of een Kredietverlener in verband met een Partij) 
ontkent, afwijst of niet erkent een verplichting ingevolge deze overeenkomst 
(met inbegrip van een Transactie onderworpen aan deze bepalingen) of  
een Kredietdocument;

  (vi) een toezegging die is gedaan of wordt geacht te zijn gedaan door 
een Partij uit hoofde van deze overeenkomst of uit hoofde van een 
Kredietdocument op een wezenlijk onderdeel onjuist of misleidend blijkt te zijn 
op het moment dat ze werd gedaan; 

  (vii) (a) een Kredietverlener in verband met een Partij of de betreffende Partij 
zelf tekortschiet bij de naleving van of het uitvoeren van een overeenkomst 
of verplichting die door haar moet worden nageleefd of uitgevoerd conform 
het betreffende Kredietdocument; (b) een Kredietdocument ter zake van een 
Partij afloopt of niet meer van kracht is voorafgaande aan de voldoening van 
alle verplichtingen van een dergelijke Partij ingevolge deze overeenkomst 
(met inbegrip van een Transactie onderworpen aan deze bepalingen), tenzij de 
wederpartij er schriftelijk mee heeft ingestemd dat dit geen Verzuimgebeurtenis 
zal zijn; (c) een toezegging die is gedaan of wordt geacht te zijn gedaan 
door een Kredietverlener in verband met een Partij uit hoofde van een 
Kredietdocument op een wezenlijk onderdeel onjuist of misleidend blijkt te zijn 
op het moment dat ze werd gedaan of geacht wordt te zijn gedaan; of (d) een 
gebeurtenis bedoeld in (ii) tot (iv) of (viii) van dit artikel 4.1 zich voordoet met 
betrekking tot een Kredietverlener in verband met een Partij; 

  (viii) een Partij wordt ontbonden of met betrekking tot een Partij wier bestaan 
afhankelijk is van een formele registratie, die registratie wordt verwijderd of 
eindigt, of er een procedure is begonnen met het verzoek of voorstel om 
een Partij te ontbinden of die registratie van een Partij te verwijderen of te 
beëindigen; of 

  (ix) een Verzuimgebeurtenis (hoe ook omschreven) zich voordoet krachtens 
handelsbepalingen die gelden tussen de Partijen of er zich een andere 
gebeurtenis voordoet die in dit kader in Bijlage 1 of anderszins is omschreven, 
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4. BEËINDIGING EN VEREFFENING (VERVOLG)

  mag de Andere Partij (de ‘Niet-Nalatige Partij’) zijn rechten krachtens 
Bepaling 4 lid 2 uitoefenen, behalve wanneer, indien dit schriftelijk door 
de Partijen is overeengekomen (of dit nu als zodanig is bepaald in de bij 
deze Overeenkomst behorende Bijlage1 of anderszins) in het geval dat zich 
een Verzuimgebeurtenis voordoet, zoals bepaald in subbepaling (ii) of (iii) 
hierboven, zijn de voorzieningen van Bepaling 4 lid 3 van toepassing. 

4.2 Met inachtneming van artikel 4.3 kan de Niet-Nalatige Partij te allen tijde 
volgend op het optreden van een Verzuimgebeurtenis door een kennisgeving 
aan de Nalatige Partij een Liquidatiedatum opgeven voor de beëindiging en 
vereffening van Transacties conform het bepaalde in artikel 4.4.

4.3 Indien de Partijen dit zijn overeengekomen, vormt de datum van het optreden 
van een Verzuimgebeurtenis die is omschreven in lid (ii) of (iii) van artikel 4.1 
automatisch een Liquidatiedatum, zonder dat er een kennisgeving door een Partij 
hoeft te worden gegeven, en in die mate dat het bepaalde in artikel 4.4 dan van 
toepassing is.

4.4 Bij het optreden van een Liquidatiedatum:

  (i) is geen der Partijen verplicht verdere betalingen of leveringen ingevolge 
Transacties die onderworpen zijn aan deze bepalingen te doen, die, bij 
ontstentenis van dit artikel, uitgevoerd zouden hebben moeten worden op 
of na de Liquidatiedatum en aan die verplichtingen zal worden voldaan door 
afhandeling (door betaling, verrekening of anderszins) van  
het Liquidatiebedrag;

  (ii) bepaalt de Niet-Nalatige Partij (op, of zo snel als redelijk haalbaar na, de 
Liquidatiedatum) (korting gevend indien van toepassing) met betrekking tot 
iedere Transactie die is onderworpen aan deze bepalingen, haar totale kosten, 
verliezen of winst, in elk geval uitgedrukt in de Basisvaluta van de Niet-Nalatige 
Partij (en, indien toepasselijk, met inbegrip van een verlies van koopjes, 
kosten van financiering of, zonder dubbeltelling, kosten, verliezen of winst 
tengevolge van de beëindiging, vereffening, verkrijging, nakoming of weer 
instellen van een dekking of daaraan verwante handelspositie), tengevolge 
van de beëindiging, uit hoofde van deze overeenkomst, van iedere betaling 
of levering die anders ingevolge een dergelijke Transactie had moeten 
worden gedaan (aangenomen dat er aan elke toepasselijke voorgaande 
voorwaarde is voldaan en met gepaste inachtneming van, indien toepasselijk, 
marktnoteringen die zijn gepubliceerd op, of officiële verrekeningsprijzen 
vastgesteld door, een relevante beurs of clearingorganisatie die beschikbaar 
zijn op, of onmiddellijk voorafgaand aan, de datum van berekening); en 

  (iii) behandelt de Niet-Nalatige Partij alle kosten of verlies met betrekking tot 
haar, zoals hierboven bepaald, als een positief bedrag en iedere winst door 
haar, zoals bepaald, als een negatief bedrag en telt al die bedragen op om één 
enkel, netto positief of negatief bedrag te krijgen, uitgedrukt in de Basisvaluta 
van de Niet- Nalatige Partij (het ‘Liquidatiebedrag’).

4.5 Indien het Liquidatiebedrag zoals vastgesteld krachtens artikel 4.4 een positief 
bedrag is, betaalt de Nalatige Partij dit aan de Niet-Nalatige Partij en indien het 
een negatief bedrag is, betaalt de Niet-Nalatige Partij dit aan de Nalatige Partij. 
De Niet-Nalatige Partij deelt de Nalatige Partij onmiddellijk na berekening van het 
Liquidatiebedrag dat bedrag mee, en door welke Partij dit moet worden betaald.

4.6 Tenzij de Partijen iets anders vermelden in Bijlage 1 of anderszins, is de  
Niet- Nalatige Partij bij beëindiging en vereffening conform artikel 4.4 gerechtigd, 
te harer beoordeling, het bepaalde in artikel 4.4 toe te passen op andere tussen de 
Partijen aangegane Transacties die op dat moment uitstaan, alsof een dergelijke 
Transactie een Transactie was die is onderworpen aan deze bepalingen.

4.7 Het door de ene Partij aan de wederpartij verschuldigde bedrag krachtens het 
bepaalde in artikel 4.5, of toepasselijke wetgeving of regelgeving, wordt betaald 
in de Basisvaluta van de Niet-Nalatige Partij bij het sluiten van de handel op de 
werkdag volgend op de voltooiing van de beëindiging en vereffening ingevolge 
artikel 4.4 of wetgeving of regelgeving met een soortgelijk effect (omgezet in 
andere valuta indien door de toepasselijke wetgeving vereist, waarbij kosten 
van een dergelijke omzetting worden gedragen door, en (indien toepasselijk) 
afgetrokken van een betaling aan, de Nalatige Partij). Een dergelijk bedrag dat 
niet is betaald op de vervaldag daarvoor brengt rente op, tegen het gemiddelde 
tarief waartegen de overnight deposito’s in de valuta van een dergelijke betaling 
door grote banken op de Londense interbankenmarkt vanaf 11.00 uur (Londense 
tijd) wordt aangeboden (of, indien dat tarief niet beschikbaar is, tegen een redelijk 
tarief dat de Niet-Nalatige Partij kan kiezen), plus 1% per jaar voor iedere dag 
waarop dit bedrag onbetaald blijft.

4.8 In het kader van een berekening ingevolge hiervan, kan de Niet-Nalatige Partij 
bedragen die in andere valuta zijn vermeld omrekenen naar de Basisvaluta van de 
Niet-Nalatige Partij tegen het tarief dat ten tijde van de berekening geldt, naar 
haar redelijke keuze.

4.9 De rechten van de Niet-Nalatige Partij ingevolge dit artikel 4 zijn in aanvulling 
op, en niet ter beperking of uitsluiting van, andere rechten die de Niet-Nalatige 
Partij kan hebben (hetzij door overeenkomst, werking van de wet of anderszins).

5. VERREKENING

Onverminderd andere rechten of recht op herstel die een Partij kan hebben, kan 
deze, op of na het optreden van een Liquidatiedatum en de bepaling van het 
Liquidatiebedrag, een door haar verschuldigd bedrag (daadwerkelijk of latent, 
huidig of toekomstig, en met inbegrip van, indien toepasselijk en niet beperkt 
tot, het Liquidatiebedrag en elk op of voor de Liquidatiedatum opeisbaar bedrag 
dat onbetaald blijft) jegens de wederpartij verrekenen met elk bedrag dat die 

wederpartij verschuldigd is (daadwerkelijk of latent, huidig of toekomstig, en met 
inbegrip van, indien toepasselijk en niet beperkt tot, het Liquidatiebedrag en 
elk op of voor de Liquidatiedatum opeisbaar bedrag dat onbetaald blijft) aan de 
eerste Partij.

6. VALUTAVRIJWARING

Indien een Partij (de eerste Partij) een bedrag met betrekking tot een verplichting 
van de wederpartij (de tweede Partij) ontvangt of invordert in valuta anders dan 
diegene waarin dat bedrag verschuldigd was, ofwel uit hoofde van een uitspraak 
van een gerecht of anderszins, zal de tweede Partij de eerste Partij schadeloos 
stellen voor en vrijwaren van kosten (met inbegrip van omrekenkosten) en 
verliezen die door de eerste Partij tengevolge van het ontvangen van een 
dergelijk bedrag in andere valuta dan in de valuta waarin het was verschuldigd 
worden gemaakt of geleden.

7. CESSIE EN OVERDRACHT

Geen der Partijen mag cederen, bezwaren of op andere wijze overdragen of van 
plan zijn te cederen, bezwaren of op andere wijze overdragen haar rechten of 
verplichtingen ingevolge deze overeenkomst (met inbegrip van de Transacties 
onderworpen aan deze bepalingen) of een belang daarin zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de wederpartij, en elke voorgenomen cessie, 
bezwaring of overdracht in strijd met dit artikel is nietig.

8. KENNISGEVINGEN

Tenzij anders is overeengekomen, moeten alle kennisgevingen, opdrachten en 
andere mededelingen die aan een Partij ingevolge deze overeenkomst worden 
gedaan aan het adres, telexnummer (indien bevestigd door de juiste answerback) 
of faxnummer (bevestigd indien daarom verzocht) en aan de persoon of afdeling 
zoals omschreven in Bijlage 1 of door een schriftelijke kennisgeving door die Partij. 
Tenzij anders is omschreven, is elke kennisgeving, opdracht of andere mededeling 
die conform dit artikel is gegeven, van kracht bij ontvangst.

9. BEËINDIGING, VERKLARING VAN AFSTAND  
EN GEDEELTELIJKE NIETIGHEID 

9.1 Elk der Partijen bij deze Overeenkomst kan deze overeenkomst te allen 
tijde beëindigen door op te zeggen met een opzeggingstermijn van zeven 
dagen aan de wederpartij en de beëindiging is van kracht aan het eind van die 
zevende dag; mits echter een dergelijke beëindiging geen van de dan uitstaande 
Transacties onderworpen aan deze bepalingen aantast, en de bepalingen van deze 
overeenkomst blijven van toepassing totdat alle verplichtingen van iedere Partij 
jegens de andere ingevolge deze overeenkomst (met inbegrip van de Transacties 
onderworpen aan deze bepalingen) volledig zijn voldaan.

9.2 Een Partij kan slechts door middel van (en tot aan de reikwijdte van) een 
uitdrukkelijke schriftelijke verklaring afstand doen van een recht, bevoegdheid of 
privilege ingevolge deze overeenkomst.

9.3 Indien te eniger tijde één van deze bepalingen ingevolge de wet van een 
rechtsmacht in enig opzicht illegaal, nietig of niet-afdwingbaar is of wordt, dan wordt 
de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen, of de 
wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van die ene bepaling ingevolge de wet 
van een andere rechtsmacht daardoor op geen enkele wijze aangetast of geschaad.

10. TIJD IS WEZENLIJK 

Tijd is van wezenlijk belang in deze overeenkomst.

11. BETALINGEN

Elke betaling die aan een Partij ingevolge deze bepalingen moet worden gedaan, 
wordt gedaan in kapitaal dat dezelfde dag (of onmiddellijk) wordt overgeboekt en 
vrij over te boeken is naar een bankrekening die door de wederpartij voor dat doel 
is aangewezen. 

12. HEERSEND RECHT EN RECHTSMACHT

Tenzij de Partijen in Bijlage 1 of anderszins iets anders bepalen:

12.1 Zijn deze bepalingen onderworpen aan, worden ze geïnterpreteerd conform, 
de wetgeving van Engeland en Wales. 

12.2 Met betrekking tot procedures, (i) stemt iedere Partij er onherroepelijk mee 
in dat de Engelse gerechten exclusieve rechtsmacht hebben om een oordeel 
in procedures te vellen en onderwerpt iedere Partij zich onherroepelijk aan de 
rechtsmacht van de Engelse gerechten en (ii) doet iedere Partij onherroepelijk 
afstand van elk bezwaar dat zij te eniger tijde kan hebben tegen het beginnen van 
een procedure in een dergelijk gerecht en stemt ermee in niet te beweren dat een 
dergelijke procedure bij een ongeschikt forum is begonnen of dat dat gerecht 
geen rechtsmacht over die Partij heeft.
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12. HEERSEND RECHT EN RECHTSMACHT (VERVOLG)

12.3 Iedere Partij doet onherroepelijk afstand voor zover toegestaan door het 
toepasselijke recht, met betrekking tot zichzelf en haar inkomsten en activa 
(ongeacht van het gebruik of voorgenomen gebruik ervan), van alle immuniteit 
op grond van soevereiniteit of andere soortgelijke gronden met betrekking tot 
(i) vervolging, (ii) rechtsmacht van gerechten, (iii) genoegdoening door middel 
van een voorlopige voorziening, gerechtelijk vonnis voor specifieke nakoming 
of voor de invordering van eigendom, (iv) beslaglegging op haar activa (voor 
of na een vonnis) en (v) uitvoering of handhaving van een vonnis waarop zij of 
haar inkomsten of activa anders recht hadden kunnen hebben in een procedure 
in de gerechten van een rechtsgebied en stemt er onherroepelijk mee in voor 
zover toegestaan door het toepasselijke recht dat zij geen beroep zal doen op 
die immuniteit in enigerlei procedure. Iedere Partij stemt over het algemeen in 
verband met een procedure in met het toekennen van een voorziening of de 
uitgifte van een deurwaardersexploot in verband met een dergelijke procedure, 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het maken, de handhaving of uitvoering 
van een bevel of vonnis dat in een dergelijke procedure kan zijn gemaakt of 
gegeven tegen welk eigendom ook.

13. INTERPRETATIE

13.1 In deze bepalingen betekent:

‘Aangewezen Kanto(o)r(en)’ met betrekking tot een Partij, het kantoor met name 
genoemd op pagina 1 van deze bepalingen en elk ander kantoor/alle andere 
kantoren dat/die is/zijn omschreven in Bijlage 1 of met betrekking tot welke de 
Partijen anderszins zijn overeengekomen dat het (een) Aangewezen Kanto(o)
r(en) in het kader van deze overeenkomst is/zijn;

‘Basisvaluta’ met betrekking tot een Partij, de valuta die als zodanig in Bijlage 1 
is omschreven of als zodanig schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen 
met betrekking tot de Partij of, bij gebreke van een dergelijke specificatie of 
overeenkomst, de wettige valuta van het Verenigd Koninkrijk;

‘Bewaarder’ datgene wat daaromtrent is vermeld in artikel 4.1;

‘Gespecificeerde Beurzen’ de beurzen omschreven in Bijlage 2 en alle andere 
beurzen met betrekking tot welke de Partijen zijn overeengekomen dat het 
Gespecificeerde Beurzen in het kader van artikel 1.1 zijn; en ‘Gespecificeerde 
Beurs’ elke daarvan;

‘Kredietdocument’ met betrekking tot een Partij (de eerste Partij) een garantie, 
hypotheekovereenkomst, garantiesom- of zekerheidstellingsovereenkomst of 
-document, of een ander document waarin een verplichting van een derde 
(‘Kredietverlener’) of van de eerste Partij ten gunste van de wederpartij 
is opgenomen, ter ondersteuning van verplichtingen van de eerste Partij 
ingevolge deze overeenkomst;

‘Kredietverlener’ datgene wat daaromtrent is vermeld in de definitie  
van Kredietdocument;

‘Liquidatiedatum’ de dag waarop, krachtens het bepaalde in artikel 4, de  
Niet- Nalatige Partij de beëindiging en vereffening van de Transacties begint  
of die beëindiging en vereffening automatisch begint;

‘Mogelijke Verzuimgebeurtenis’ elke gebeurtenis die (door het verlopen van 
de tijd, een aanzegging, een bepaling ingevolge de overeenkomst of een 
combinatie daarvan) een Verzuimgebeurtenis kan worden;

‘Niet-Nakomende Partij’ de Partij met betrekking tot welke, of samenhangend 
met een Kredietverlener met betrekking tot welke, zich een Verzuimgebeurtenis 
heeft voorgedaan;

‘Procedure’ elke vervolging, elk geding of elke andere procedure ter zake van 
deze overeenkomst;

‘Transactie’:

 (i) een contract gemaakt op een beurs of ingevolge de regels van een beurs;

 (ii) een contract onderhevig aan de regels van een beurs; of

  (iii) een contract dat (maar vanwege de looptijd slechts tot de afloop ervan) 
een contract zou zijn geweest gemaakt op, of onderhevig aan de regels van, 
een beurs en dat, op de juiste tijd, voor clearing wordt aangeboden als een 
overeenkomst gemaakt op, of onderhevig aan de regels van, een beurs, in het 
geval van (i), (ii) en (iii) zijnde een future, optie, contract for differences (CFD), 
spot contract of termijncontract van welke soort ook met betrekking tot een 
grondstof, metaal, financieel instrument (met inbegrip van een zekerheid), 
valuta, rente, index, of een combinatie daarvan.

  (iv) een transactie die back-to-back is met een transactie die valt onder lid (i), 
(ii) of (iii) van deze definitie; of

  (v) een andere transactie met betrekking tot welke de Partijen overeenkomen 
dat het een Transactie is.

13.2 In deze bepalingen betekent ‘Verzuimgebeurtenis’ elk van de in artikel 4.1 
vermelde gebeurtenissen; ‘Liquidatiebedrag’ heeft de betekenis die er in artikel 
4.4 aan wordt toegeschreven; en ‘Niet-Nalatige Partij’ heeft de betekenis die er in 
artikel 4.1 aan wordt toegeschreven.

13.3 Een verwijzing in deze bepalingen naar: 

een ‘werkdag’ wordt geïnterpreteerd als een verwijzing naar een dag (behalve een 
zaterdag of zondag) waarop:

  (i) met betrekking tot een datum voor de betaling van een bedrag uitgedrukt 
in (a) een valuta (anders dan ecu of euro), banken in het belangrijkste financiële 
centrum van het land van die valuta over het algemeen geopend zijn voor 
zaken; (b) ecu, het Ecu Clearing and Settlement System dat door de Ecu 
Banking Association (of, indien dat clearingsysteem niet meer werkzaam is, 
een ander clearing- of verrekeningssysteem vastgesteld door de Partijen) voor 
zaken geopend is; of (c) euro’s, verrekening van betalingen uitgedrukt in euro’s 
over het algemeen mogelijk is in Londen of een ander financieel centrum in 
Europa, uitgekozen door de Partijen; en

  (ii) met betrekking tot een datum voor de levering van een goed, een 
goed van dat soort kan worden geleverd ter voldoening aan verplichtingen 
aangegaan in de markt waarop de verplichting tot aflevering van dat eerste 
goed is aangegaan;

een ‘Artikel’ of ‘Bijlage’ wordt geïnterpreteerd als een verwijzing naar, 
respectievelijk, een artikel in of bijlage bij deze bepalingen, tenzij uit de context 
iets anders blijkt;

‘valuta’ wordt zodanig geïnterpreteerd dat elke valuta-eenheid eronder valt; 

‘verschuldigdheid’ wordt zodanig geïnterpreteerd dat elke verplichting (huidige of 
toekomstige, feitelijk of latent, als principaal of borg of anderszins) tot betaling 
of terugbetaling van geld eronder valt;

‘Partijen’ betekent u en ons en wordt geïnterpreteerd als een verwijzing naar 
de partijen bij deze overeenkomst en zal hun rechtsopvolgers en toegestane 
rechtverkrijgenden omvatten; en ‘Partij’ zal worden geïnterpreteerd als een 
verwijzing naar de toepasselijke partij in de context waarin die uitdrukking 
wordt gebruikt;

een Partij waarmee een Kredietverlener in verband staat wordt geïnterpreteerd als 
een verwijzing naar de Partij wier verplichtingen ingevolge deze overeenkomst 
worden ondersteund door die Kredietverlener; en deze ‘bepalingen’ of deze 
‘overeenkomst’ worden/wordt geïnterpreteerd als deze Bijlage A met inbegrip 
van Bijlagen 1 en 2 daarbij, en als verwijzing naar deze bepalingen of deze 
overeenkomst, zoals deze telkens kunnen/kan worden verbeterd, gewijzigd, 
vernieuwd of aangevuld.

BIJLAGE 1

1. REIKWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST

Ieder van het volgende is een Transactie in het kader van lid (v) van de definitie van 
‘Transactie’ in artikel 13.1:

Alle Transacties zoals omschreven in de Klantenovereenkomst Margehandel.

2. AANGEWEZEN KANTOREN

Ieder van de volgende kantoren is een Aangewezen Kantoor:

Wij – IG Markets; Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA, UK

U – uw fysieke adres zoals u telkens aan ons hebt opgegeven

3. EXTRA OVERMACHTSGEBEURTENIS(SEN)

Niet van toepassing

4. AUTOMATISCHE BEËINDIGING

Bij het optreden van een Verzuimgebeurtenis omschreven in lid (ii) of (iii) van artikel 
4.1, is het bepaalde in artikel 4.3 van toepassing.
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5. BEËINDIGING VAN ANDERE TRANSACTIES

Het bepaalde in artikel 4.6 is van toepassing.

6. KENNISGEVINGEN

Alle Kennisgevingen van ons aan u worden verzonden volgens Bepaling 13 van de 
Klantenovereenkomst Margehandel en alle Kennisgevingen van u aan ons worden 
per post of fax verstuurd naar ons geregistreerde adres: IG Markets Limited, 
Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA, UK; of faxnummer +44 
(0)20 7896 0010; ter attentie van de Group Legal Counsel.

7. HEERSEND RECHT EN RECHTSMACHT

Niet van toepassing

8. BASISVALUTA

Niet van toepassing

9. GEKOZEN FINANCIËLE CENTRA  
VOOR EUROVERREKENINGEN

Niet van toepassing

BIJLAGE 2

GESPECIFICEERDE BEURZEN
De volgende beurzen zijn Gespecificeerde Beurzen in het kader van artikel 1.1: 
Een beurs waarvan we overeenkomen daar een beursverhandelde Transactie op 
aan te gaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Futures of Opties, ingevolge 
de Klantenovereenkomst Margehandel en elke clearingorganisatie die telkens als 
zodanig wordt aangewezen door een dergelijke beurs.

Niets uit dit document mag, in welke vorm, worden gereproduceerd dan ook 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IG Markets Limited. 
Auteursrecht IG Markets Limited 2016. Alle rechten voorbehouden.

IG Markets is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority 
(nummer 195355) voor het voeren van beleggingsactiviteiten. IG Markets Limited is 
geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 04008957
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