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DEZE AKTE VAN VRIJLATING TUSSEN

1. Naam:        van Adres:  

 Naam:        van Adres:  

   Naam:        van Adres:   
             (de “Vertrekkende Klant”)  
en

2. Naam:        van Adres:  

 Naam:        van Adres:  

   Naam:        van Adres:   
             (de “Blijvende Klant”) 

3.   IG Markets Limited waarvan het geregistreerde kantoor is gevestigd te Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London, EC4R 2YA (“IG”).
Tezamen de “Partijen”

OPSOMMINGEN:

1.   Op       (oorspronkelijke datum invoeren) hebben de Partijen besloten tot een overeenkomst (de “Overeenkomst”) 

 betreffende het handelen in contracts for differences met IG onder rekeningnummer       (de “Rekening”).

2.  De partijen zijn overeengekomen dat de Vertrekkende Klant wordt verwijderd van de Rekening voor alle doeleinden die in de 
Overeenkomst staan genoemd in overeenstemming met de bepalingen van deze Akte vanaf de datum waarop deze overeenkomst is 
ondertekend door IG (de “Ingangsdatum”); en 

3.  De Vertrekkende Klant wenst vrijgesteld en ontlast te worden van het uitvoeren van de eigen plichten krachtens de Overeenkomst in 
overeenstemming met deze Akte, een dergelijke vrijlating zal van kracht zijn vanaf de Ingangsdatum.

HET IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. VRIJLATING

1.1  Met ingang vanaf de Ingangsdatum stemmen de Partijen in dat:

 a.  de Vertrekkende Klant zal worden vrijgesteld van de plichten met betrekking tot de Rekening en krachtens de Overeenkomst volgend op 
de Ingangsdatum; en

 b.  de Blijvende Klant zal gebonden zijn aan en aanvaardt de plichten en kan aanspraak maken op de rechten van de Vertrekkende Klant met 
betrekking tot de Rekening en krachtens de Overeenkomst, waaronder de rechten en plichten met betrekking tot alle open posities op de 
rekening krachtens de Overeenkomst.

1.2  De inhoud van deze Akte is onverminderd enige eisen en vorderingen die IG of de Vertrekkende Klant tegen elkaar zouden kunnen hebben 
met betrekking tot kwesties die zich vóór de Ingangsdatum voordoen.

1.3  Onderhevig aan het bovengenoemde blijven alle andere overeenkomsten en bepalingen van deze Overeenkomst ongewijzigd en volledig 
van kracht.

1.4   Op of vóór de Ingangsdatum stemt de Blijvende Klant in om IG in kennis te stellen van enige noodzakelijke informatie die nodig kan zijn met 
betrekking tot de Overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot, nieuwe rekeninggegevens van de Blijvende Klant waar gelden (indien van 
toepassing) overgemaakt dienen te worden door IG naar de Blijvende Klant.
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TEN BLIJKE WAARVAN DEZE AKTE IS UITGEVOERD ALS EEN AKTE OP DE DAG 
EN HET JAAR ZOALS VOOR HET EERST HIERBOVEN GESCHREVEN.

1. VRIJLATING (VERVOLGD)

1.5  De Vertrekkende Klant en de Blijvende Klant verbinden zich ieder tot IG ertoe om te handelen en uit te voeren en ieder hun best te doen om 
ervoor te zorgen dat welke andere nodige persoon dan ook zich zal bezighouden met alle dergelijke verdere handelingen, zaken, akten en 
documenten en uitvoeren zoals door IG kan worden gevraagd als noodzakelijk of gewenst kan worden geacht om de bepalingen van deze 
Akte uit te voeren.

1.6  Deze Akte kan worden uitgevoerd met een willekeurig aantal tegenpartijen door de verschillende partijen hierbij op afzonderlijke tegenpartijen, 
elk daarvan zal wanneer uitgevoerd en geleverd een origineel vormen, maar zullen allemaal één en hetzelfde instrument vormen. 

1.7  Een persoon die geen partij is bij deze Akte heeft volgens de Contractenwet (Rechten van derde Partijen) uit 1999 niet het recht om welke 
bepaling dan ook van deze Akte uit te voeren. Dit heeft echter geen invloed op welk bestaand of beschikbaar recht of middel dan ook van een 
externe partij, afgezien van die Akte. 

1.8  De Blijvende Klant garandeert dat het op de hoogte is van geen wettelijke of andere reden waarom deze niet in derivaten zou kunnen 
handelen bij IG.

2. AFSTANDSVERKLARING

Enige falen of vertraging van een partij die welke macht of recht dan ook uitoefent onder deze Akte zal noch hier afstand van doen, noch zal het 
geheel of gedeeltelijk uitoefenen van welke dergelijke recht of macht dan ook enige andere recht of macht, of verder uitoefenen van het recht of 
de macht uitsluiten. Enige van de rechten en middelen van een partij onder deze Akte kan op ieder moment afzonderlijk of tegelijkertijd worden 
uitgeoefend met enige andere rechten of middelen, hetzij onder deze Akte, of ontstaan door de wet dientengevolge de rechten en middelen 
cumulatief zijn en elkaar niet uitsluiten.

3. RECHT

Deze Akte zal worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. De partijen onderwerpen 
zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales met betrekking tot enig geschil of enige 
rechtsvervolgingen voortvloeiend uit deze Akte. 

AKTE VAN VRIJLATING

VERTREKKENDE KLANT:

Uitgevoerd door de vertrekkende klant in de aanwezigheid van de getuige wiens naam  
& adres hieronder wordt vermeld 

Teken hier indien u een Vertrekkende Klant bent

Naam van Vertrekkende Klant:  

 Handtekening:  Datum: 

IN DE AANWEZIGHEID VAN:

Naam van Getuige:  

Adres:  

 Postcode: 

 Handtekening:  Datum: 

VERTREKKENDE KLANT:

Uitgevoerd door de vertrekkende klant in de aanwezigheid van de getuige wiens naam  
& adres hieronder wordt vermeld 

Teken hier indien u een Vertrekkende Klant bent

Naam van Vertrekkende Klant:  

 Handtekening:  Datum: 

IN DE AANWEZIGHEID VAN:

Naam van Getuige:  

Adres:  

 Postcode: 

 Handtekening:  Datum: 
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AKTE VAN VRIJLATING (VERVOLGD)

VERTREKKENDE KLANT:

Uitgevoerd door de vertrekkende klant in de aanwezigheid van de getuige wiens naam  
& adres hieronder wordt vermeld 

Teken hier indien u een Vertrekkende Klant bent

Naam van Vertrekkende Klant:  

 Handtekening:  Datum: 

IN DE AANWEZIGHEID VAN:

Naam van Getuige:  

Adres:  

 Postcode: 

 Handtekening:  Datum: 

VERTREKKENDE KLANT:

Uitgevoerd door de vertrekkende klant in de aanwezigheid van de getuige wiens naam  
& adres hieronder wordt vermeld 

Teken hier indien u een Vertrekkende Klant bent

Naam van Vertrekkende Klant:  

 Handtekening:  Datum: 

IN DE AANWEZIGHEID VAN:

Naam van Getuige:  

Adres:  

 Postcode: 

 Handtekening:  Datum: 

VERTREKKENDE KLANT:

Uitgevoerd door de vertrekkende klant in de aanwezigheid van de getuige wiens naam  
& adres hieronder wordt vermeld 

Teken hier indien u een Vertrekkende Klant bent

Naam van Vertrekkende Klant:  

 Handtekening:  Datum: 

IN DE AANWEZIGHEID VAN:

Naam van Getuige:  

Adres:  

 Postcode: 

 Handtekening:  Datum: 

VERTREKKENDE KLANT:

Uitgevoerd door de vertrekkende klant in de aanwezigheid van de getuige wiens naam  
& adres hieronder wordt vermeld 

Teken hier indien u een Vertrekkende Klant bent

Naam van Vertrekkende Klant:  

 Handtekening:  Datum: 

IN DE AANWEZIGHEID VAN:

Naam van Getuige:  

Adres:  

 Postcode: 

 Handtekening:  Datum: 
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Nadat u uw gegevens heeft ingevuld, gelieve:

 Dit formulier te printen

  Dit te ondertekenen (in de aanwezigheid van een 
onafhankelijke getuige indien u een individu bent)

 Dit naar ons op te sturen

AKTE VAN VRIJLATING (VERVOLGD)

VOOR EN NAMENS IG MARKETS LIMITED:

Volledige naam van Directeur:  

 Handtekening:   Datum: 

Volledige naam van Getuige: 

 Handtekening:  Datum: 

Adres:  

IG MARKETS LIMITED Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA 
T 0800 295 0001 of +44 20 7633 5320 E info.nl@ig.com W IG.com

http://www.ig.com
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