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VOORDAT U BEGINT

Met dit formulier kunt u een zakelijke rekening bij ons aanvragen. Voor deze aanvraag heeft u enige belangrijke informatie nodig en moeten 
de juiste personen hun gegevens invullen en het formulier te ondertekenen. 

WIE MOET DIT FORMULIER ONDERTEKENEN?
Namens de aanvrager

• In geval van een bedrijf, twee van de directeuren

• In geval van een vennootschap, twee van de vennoten

Namens de borgsteller

•  De persoonlijke borgsteller OF indien een bedrijf de borgsteller is, twee directeuren van het bedrijf of één directeur en de bedrijfssecretaris

WAT U MOET WETEN
Voordat u de aanvraag indient, is het belangrijk om onze Risicowaarschuwing, de Klantenovereenkomsten inzake handelen  
met margins en effectenhandel, het Orderuitvoeringsbeleid, het Beleid bij conflicten en het Privacybeleid te lezen. U vindt deze op  
http://www.ig.com/nl/zakelijke-rekening.

LEI-NUMMER (LEGAL ENTITY INDENTIFIER)
Een LEI-nummer is een unieke code van 20 tekens van uw bedrijf die u of uw tegenpartij dient te gebruiken om uw financiële transacties te 
identificeren overeenkomstig EMIR en MIFID II rapporteringsvereisten. Dit is een verplichte vereiste voor alle entiteiten die bij IG handelen.

Lei-nummer:  

RESOLUTIES VAN HET BESTUUR

Uw bestuur dient overleg te plegen en bepaalde resoluties goed te keuren, zodat uw bedrijf een rekening bij ons kan openen. We zullen u 
in het gedeelte voor verklaringen inzake resoluties van het bestuur vragen om te verklaren dat dit heeft plaatsgevonden. Het bestuur dient 
daarnaast personen aan te wijzen die bevoegd zullen zijn om op de rekening van uw bedrijf te handelen (‘Bevoegde ondertekenaars’). De 
Bevoegde ondertekenaars moeten de lijst van bevoegde ondertekenaars in de bijlage tekenen.

VEREISTE DOCUMENTATIE TER ONDERSTEUNING

U moet de volgende ondersteunende documentatie bij het ingevulde aanvraagformulier voor een rekening van het Bedrijf voegen:

• Kopie van de akte van oprichting en de statuten (indien van toepassing)

• Kopie van de verklaring van geen bezwaar

• Kopie van de meest recente rekeningen

• Bewijs van de maatschappelijke zetel (recente jaaropgave of afdruk van de Kamer van Koophandel)

•  Bewijs van het vestigings- (post-)adres indien dat afwijkt van de maatschappelijke zetel (recente kopie van een rekening of bankafschrift met 
vermelding van de bedrijfsnaam en het vestigingsadres)

•  Kopie van de lijst van aandeelhouders PLUS identiteitsbewijzen van aandeelhouders met een aandeel van 25% of meer. Overleg voor 
individuele aandeelhouders een kopie van het paspoort en een kopie van een recente gas-, water- of elektriciteitsrekening ter bevestiging 
van het woonadres. Indien een aandeelhouder met een aandeel van 25% of meer een rechtspersoon betreft, overleg dan voor elke entiteit 
alle informatie in deze lijst)

• Recent bankafschrift met daarop de bankgegevens die gebruikt worden om de rekening te voeden

We kunnen contact met u opnemen voor verdere informatie/documentatie.

HET FORMULIER INVULLEN

• Gelieve alle delen VOLLEDIG en in BLOKLETTERS in te vullen

• Indien u vragen heeft, bel ons dan via +44 20 7573 0219

ZONDER DEZE ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN KUNNEN WE GEEN BANKREKENING OPENEN VOOR U
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INFORMATIE VAN HET BEDRIJF

01 | BEDRIJFSGEGEVENS 

Volledige naam bedrijf:   (het ‘Bedrijf’)

Maatschappelijke zetel:  

 

       Postcode:  

Vestigings- (post-)adres:  Idem als maatschappelijke zetel

 

 

       Postcode:  

Aard van de werkzaamheden:  

Gelieve hieronder de fiscale verblijfplaats(en) van het bedrijf aan te geven:

RECHTSGEBIED TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)* INDIEN U GEEN TIN-NUMMER HEEFT,
GEEF DAN DE REDEN HIERVOOR AAN

*Geef alleen Tax Identification Number(s) op als het Bedrijf in de VS, gebieden onder Britse heerschappij en/of Gibraltar gevestigd is. 

02 | REGULERING

Wordt het Bedrijf gereguleerd door de FCA of een vergelijkbare toezichthouder?   Ja  Nee

Zo ‘Ja’, vermeld de naam van de toezichthouder en het registratienummer:  

03 | CONTACTGEGEVENS

Telefoonnummer contactpersoon (verplicht):  

E-mailadres (voor correspondentie over de rekening):  

04 | BANKGEGEVENS

Naam bank:  

Naam rekening:  

Rekeningnr./IBAN:  

Bankcode/BIC:  

Geschatte kapitaal 
beschikbaar handel van Bedrijf met IG: €  
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05 | IDENTIFICATIE VAN DIRECTEUR(EN)

Voordat de rekening kan worden geopend, moet de identiteit van de directeuren die dit formulier tekenen bevestigd worden. 

ENIGE DIRECTEUR/1e DIRECTEUR:

Volledige naam:  

Woonadres:  

 

       Postcode:  

Geboortedatum: — — / — — / — — — —

2e DIRECTEUR:

Volledige naam:  

Woonadres:  

 

       Postcode:  

Geboortedatum: — — / — — / — — — —

1. Is één van de Directeuren nu of voorheen failliet verklaard?  Ja  Nee

Zo ‘Ja’, geef een toelichting:  

06 | INSTRUCTIES VOOR AFSCHRIFTEN

Tenzij we andere instructies van u ontvangen, zullen we de afschriften per e-mail naar u sturen. Wilt u deze liever via de post ontvangen, vink 
dan dit vakje aan:  

Let op dat er voor afschriften per post een toeslag van £1 per afschrift zal worden gerekend.

VERPANDING

  Door dit vakje aan te vinken en dit formulier te tekenen, gaat u akkoord om onze pandrechtservice te activeren conform de voorwaarden 
in de Klantenovereenkomst inzake onderpand. Dit houdt in dat de Handelsrekening en CFD-rekening die u bij ons opent aan elkaar 
gekoppeld zullen worden.

We moeten een pandrecht op het bedrijf verlenen, zodat IG het desbetreffende onderpand over de activa van het Bedrijf kan accepteren 
conform de voorwaarden van de Klantenovereenkomst inzake onderpand. Door dit formulier te tekenen, gaat u akkoord met de voorwaarden 
van de Klantenovereenkomst inzake onderpand en stemt u in met het verlenen van een pandrecht op het bedrijf door IG.

KENNIS EN ERVARING

De wet vereist dat we beoordelen of onze services geschikt zijn voor het Bedrijf. We zullen de onderstaande informatie gebruiken om deze 
beoordeling uit te voeren. Indien zich enige problemen voordoen, nemen we contact met u op om verdere mogelijkheden te bespreken. 

1. Hoeveel keer hebt u in het afgelopen jaar in de volgende producten gehandeld? 

 Aandelen en/of obligaties  Meer dan 20 keer  10 tot 20 keer  Minder dan 10 keer

 Beursgenoteerde derivaten  
 (zoals ETC’s en ETF’s, warrants, futures of opties)  Meer dan 20 keer  10 tot 20 keer  Minder dan 10 keer

 OTC-derivaten (zoals CFD’s of spread bets)  Meer dan 20 keer  10 tot 20 keer  Minder dan 10 keer

2. Hoe heeft het Bedrijf deze producten meestal verhandeld?  Alleen uitvoering en/of advies                               Onder beheer

3.  Hebben de medewerker(s) die namens het Bedrijf de handelsbesluiten nemen bepaalde  Ja  Nee 
ervaring of kwalificaties die kunnen bijdragen aan het begrip dat het Bedrijf van onze services heeft?

Optioneel:

4.  Gelieve ons alle overige informatie over de kennis en ervaring van het Bedrijf te verstrekken, die ons kan helpen bepalen of onze services 
geschikt zijn voor het Bedrijf:
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VERKLARINGEN 

Ik bevestig dat ik IG direct in kennis zal stellen van enige wijzigingen met betrekking tot de verstrekte informatie, waaronder, maar niet 
gelimiteerd tot, enige wijzigingen in economisch eigendom.

Naam Directeur/partner:  

 Handtekening:            Datum:  

Naam Directeur/partner:  

 Handtekening:            Datum:  

IN HET GEVAL VAN EEN BEDRIJF MOETEN TWEE DIRECTEUREN TEKENEN 
IN HET GEVAL VAN EEN VENNOOTSCHAP MOETEN TWEE VENNOTEN TEKENEN

GARANTIE- EN VRIJSTELLINGSVERKLARING TEN GUNSTE VAN IG

GARANTIE TEN GUNSTE VAN

IG Markets Limited, IG Index Limited en eventuele overige dochtermaatschappijen* van de IG Group, waarvan IG Group Holdings plc te 
Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londen EC4R 2YA de holdingmaatschappij* is (‘IG’).
*De betekenis van dergelijke bewoording komt overeen met de betekenis die aan deze termen gegeven wordt in de Companies Act 2006.

GARANTIE VERLEEND DOOR

Naam Borgsteller:   (de ‘Borgsteller’)

Adres Borgsteller:  

              Postcode:  

ACHTERGROND

(a)    (naam Bedrijf)
 
   (de ‘Klant’) heeft rekeningen geopend bij IG (de ‘Rekening(en)’) om een van of al het volgende aan te kunnen gaan: (1) contracts for 

differences; (2) futures en opties; (3) spreads; (4) inclusief het kopen en verkopen van en beleggen in aandelen, Exchange Traded Funds 
(‘ETFs’) en Exchange Traded Commodities (‘ETCs’) , of (5) overige transacties (eenieder ‘Transactie’ genoemd) conform de Algemene 
Voorwaarden van de desbetreffende IG Klantenovereenkomsten (‘Klantenovereenkomsten’).

(b)  Wanneer de Klant een dergelijke Transactie aangaat, is deze onderhevig aan aansprakelijkheden en verplichtingen ten aanzien van IG en 
conform de voorwaarden van de Klantenovereenkomsten.

(c)  IG is akkoord gegaan om de Klant de rekening(en) te laten openen, onder voorwaarde dat de Borgsteller instemt om garant te staan voor 
nakoming van de verplichtingen die de Klant heeft ten aanzien van de Klantenovereenkomsten en voor betaling van alle bedragen die 
door de Klant aan IG verschuldigd zijn, krachtens de voorwaarden van deze verklaring.
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GARANTIE EN VRIJSTELLING

1.  De Borgsteller staat garant voor onmiddellijke aflossing van alle 
verschuldigde bedragen en aansprakelijkheden, welke volgens 
de Klantenovereenkomsten verplicht en verschuldigd zijn door de 
Klant en het nauwgezet uitvoeren en nakomen van alle overige 
verplichtingen van de Klant, conform de Klantenovereenkomsten. 
Indien de Klant voor om het even welke reden verzuimt om 
enig voornoemd gegarandeerd bedrag te betalen op het 
moment dat dit verschuldigd is, dan zal de Borgsteller, als zijnde 
de voornaamste schuldenaar, dat bedrag aan IG betalen na 
ontvangst van de eerste schriftelijke vordering van IG. 

2.  De Borgsteller gaat bovendien akkoord om IG nu en in de 
toekomst te vrijwaren van alle verlies en schade die IG oploopt 
door verzuim van de Klant om aan haar verplichtingen krachtens 
de Klantenovereenkomsten te voldoen. Bovendien zal de 
Borgsteller IG op diens verzoek onmiddellijk vrijwaren van alle 
kosten, verliezen of aansprakelijkheden, welke IG oploopt indien 
verplichtingen van de Klant niet ten uitvoer gelegd kunnen 
worden, ongeldig zijn of illegaal zijn. 

3.  Een schriftelijk opgestelde verklaring, ondertekend door of 
namens IG, welke het bedrag vermeldt dat op elk willekeurig 
moment overeenkomstig dit besluit verschuldigd is door de 
Borgsteller, zal afdoende bewijs vormen voor een dergelijke 
betalingsplicht, behoudens in het geval dat IG een evidente fout 
begaan heeft. 

4.  De aansprakelijkheid die de Borgsteller krachtens deze verklaring 
heeft, zal slechts nietig verklaard worden wanneer het volledige 
bedrag door IG ontvangen is dat overeenkomstig deze verklaring 
verschuldigd is. Aan de aansprakelijkheid van de Borgsteller 
kan door geen enkele andere handeling, omissie of feit voldaan 
worden en blijft derhalve onverminderd van kracht wanneer: 

 4.1.  IG meer tijd of een andere vorm van respijt of tolerantie 
verleent aan de Klant; 

 4.2.  liquidatie of reorganisatie van de Klant plaatsvindt of 
wanneer de Klant komt te overlijden (waar van toepassing); 

 4.3.  indien van toepassing, de Klant handelt of van plan is om te 
handelen buiten zijn/haar bevoegdheden om, vastgesteld 
door de grondwet, de akte van oprichting of de statutaire 
bepalingen van de Klant (waar van toepassing) of zonder 
toestemming van de Raad van Bestuur van de Klant of 
anderzijds uit hoofde van enige behoefte aan bevoegdheid 
om een Transactie met IG aan te kunnen gaan; of 

 4.4.  er van tijd tot tijd wijzigingen plaatsvinden ten aanzien 
van de Klantenovereenkomsten in navolging van de 
voorwaarden ervan. 

5.  Het door IG ontvangen van door de Klant verschuldigde 
bedragen van iemand anders dan de Borgsteller, zal het 
openstaande bedrag slechts verminderen met het bedrag dat 
ontvangen werd. 

6.  Voorafgaand aan het ten uitvoer leggen van deze verklaring is IG 
niet verplicht om maatregelen te nemen of een oordeel te vellen, 
evenmin om een claim te eisen of in te dienen aangaande het 
faillissement, de ontbinding of liquidatie van de Klant. 

7.  De Borgsteller komt overeen dat, in het geval van een geding in 
relatie tot deze verklaring, de voornoemde verplichtingen of de 
waarborg ervan, de Borgsteller afziet van: 

 7.1.   het recht om te bemiddelen bij enige vorm van verdediging 
gebaseerd op de verjaringswet; en/of 

 7.2.  claims ten aanzien van verwijtbare nalatigheid, compensatie 
of tegeneis in welke vorm dan ook; en/of 

 7.3.  enig recht op subrogatie en vrijwaring van de Klant. 

8.  De Borgsteller verklaart en waarborgt dat: 

 8.1.   het de voorwaarden van deze verklaring gelezen en 
begrepen heeft; en 

 8.2.   het bevoegd is om haar rechten en plichten uit te voeren 
conform deze verklaring en gaat akkoord hieraan gebonden 
te zijn; en 

 8.3.   deze verklaring naar behoren getekend en afgegeven is 
door de Borgsteller; en 

 8.4.   haar verplichtingen zoals omschreven in deze verklaring 
wettelijke, geldige en bindende verplichtingen zijn in 
overeenstemming met de voorwaarden ervan. 

9.  Geen enkele waarborg of verklaring (hetzij mondeling of 
anderzijds) werd door of namens IG afgegeven met de 
intentie om de Borgsteller aan te zetten tot het aangaan van 
deze verklaring en de Borgsteller heeft, op eigen kracht en 
onafhankelijk van IG, onderzoek gedaan en zal dit blijven doen 
ten aanzien van de financiële omstandigheden en zaken van de 
Klant, evenals een beoordeling van de kredietwaardigheid van 
de Klant. De Borgsteller erkent bovendien dat IG noch nu, noch 
in de toekomst verplicht of verantwoordelijk is om de Borgsteller 
van enige informatie te voorzien in relatie tot de financiële 
omstandigheden of zaken van de Klant. 

10.  Verzuim of vertraging van de kant van IG om een bevoegdheid 
of recht uit te oefenen zal niet uitgelegd worden als een 
afstandsverklaring daarvan, noch zal een enkele of gedeeltelijke 
uitoefening van de afstandsverklaring van een dergelijk  
recht of bevoegdheid een voortzetting van die uitoefening  
of de uitoefening van een ander recht of bevoegdheid tot 
gevolg hebben. 

11.  Elk van de bepalingen in deze verklaring staat los van en 
onderscheidt zich van de andere bepalingen en indien op een 
willekeurig moment één of meerdere bepalingen ongeldig, 
illegaal of onuitvoerbaar is of wordt, zal de geldigheid, legaliteit 
en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverminderd en 
volledig van kracht blijven. 

12.  De Borgsteller komt overeen om IG van dergelijke informatie 
en kopieën van dergelijke documenten te voorzien, waar deze 
in alle redelijkheid verzocht worden door IG, zodat IG kan 
bepalen om zich wel of niet aan deze verklaring te binden of het 
vertrouwen erin voort te zetten, inclusief maar niet beperkt tot 
een bewijs dat de Borgsteller feitelijk over voldoende middelen 
beschikt waarmee de verplichtingen van de Klant onder deze 
verklaring gewaarborgd kunnen worden. 

GELDENDE JURISDICTIE

Deze verklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen van Engeland en Wales. De partijen 
onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales in relatie tot geschillen die 
uit deze akte voortkomen, behoudens het feit dat IG tevens over het recht beschikt om haar rechten krachtens deze verklaring uit te oefenen 
in andere jurisdicties.
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VERLEDEN ALS VERKLARING

Indien de Borgsteller een natuurlijk persoon betreft:

(I) HANDTEKENING DIRECTEUR

Deze verklaring is getekend door de Directeur:

Naam:  

 Handtekening:   Datum:  

IN DE AANWEZIGHEID VAN:

Naam getuige:  

Adres:  

    Postcode:  

 Handtekening:   Datum:  

(II) HANDTEKENING DIRECTEUR BEDRIJFSSECRETARIS

Deze verklaring is getekend door de Directeur/Bedrijfssecretaris:

Naam:  

 Handtekening:   Datum:  

IN DE AANWEZIGHEID VAN:

Naam getuige:  

Adres:  

    Postcode:  

 Handtekening:   Datum:  

Of indien de Borgsteller een rechtspersoon betreft, in navolging van haar constitutionele documentatie:

DE BORGSTELLER

Deze verklaring is getekend door de Borgsteller:

Naam:  

 Handtekening:   Datum:  

IN DE AANWEZIGHEID VAN: 

Naam getuige:  

Adres:  

    Postcode:  

 Handtekening:   Datum:  
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Als u uw gegevens heeft ingevuld, gelieve dan:

 dit formulier te printen

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

 en naar ons te retourneren

VERKLARINGEN INZAKE RESOLUTIES VAN HET BESTUUR

Ik (naam):   

Bedrijfssecretaris/Directeur van (naam Bedrijf):   (het ‘Bedrijf’)

verklaar dat de volgende resoluties zijn aangenomen door de Directeuren van het Bedrijf tijdens een bijeenkomst op

Datum:  

HET VOLGENDE WERD BESLOTEN:

1.  Dat de volgende rekeningen geopend worden bij IG Markets Limited (‘IG’) op naam van het Bedrijf ten behoeve van (a) het aangaan van 
Contracts for Differences (CFDs) en (b) het kopen en verkopen van en beleggen in aandelen, Exchange Traded Funds (‘ETF’s’) en Exchange 
Traded Commodities (‘ETC’s’) en transacties gerelateerd aan of behorend tot de contracten.

2.  Dat Klantenovereenkomsten met IG aangegaan worden in verband met het openen van de Rekeningen in een zodanige vorm als 
vereist door IG (de ‘Overeenkomsten’) en dat alle transacties die het Bedrijf aangaat onderhevig zijn aan de voorwaarden van de 
Overeenkomsten, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

3.  Dat alle personen wier naam en handtekening op de bijgevoegde lijst met bevoegde ondertekenaars voorkomen (de ‘Bevoegde 
ondertekenaars’) bevoegd zijn en hierbij hoofdelijk en gezamenlijk bevoegd zijn om documenten te tekenen in verband met het openen 
of functioneren van de Rekening(en), inclusief (maar niet beperkt tot) de Overeenkomsten en documenten voor het tot stand brengen 
van, beëindigen van of in verband met een hypotheek, toeslag of vordering op de activa van het Bedrijf en om mondelinge of schriftelijke 
opdrachten aan IG te verstrekken ten aanzien van de Rekening(en), inclusief (maar niet beperkt tot) opdrachten om transacties met of 
namens het Bedrijf uit te voeren of anderzijds aan te gaan.

4.  Dat alle transacties van om het even welke aard die voorheen door het Bedrijf zijn aangegaan met of via IG reeds of bij dezen bekrachtigd 
en goedgekeurd zijn.

5.  Dat deze Resoluties aan IG medegedeeld worden en van kracht blijven en dat IG het recht heeft om op dergelijke Resoluties te 
vertrouwen, totdat een resolutie ter wijziging ervan wordt aangenomen en IG een kopie daarvan heeft ontvangen, gecertificeerd door een 
medewerker van het Bedrijf. 

Ik verklaar bovendien dat er geen rechtsgeldige of andere reden is waarom het Bedrijf deze zaken niet zou moeten uitvoeren.

 Handtekening van Bedrijfssecretaris/Directeur:         Datum:  

WAT MOET U NU DOEN

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de 
retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s werken en dat u nagaat 
of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. 

1. Controleer dat: 

 • u alle delen van het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld

 • alle juiste mensen het formulier en de lijst met bevoegde ondertekenaars in de bijlage hebben getekend

 • u de vereiste identificatiebewijzen en een kopie van een lijst met bevoegde ondertekenaars heeft bijgesloten

 Indien u vragen heeft, bel ons dan via +44 20 7573 0219 of e-mail naar institutionalsales@ig.com

2. Retourneer uw aanvraag naar: 

 IG 
 Cannon Bridge House 
 25 Dowgate Hill 
 London, EC4R 2YA

 of e-mail het naar info.nl@ig.com 

IG MARKETS LIMITED Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA 
T +31 20 794 6610 E info.nl@ig.com W IG.com
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IG Markets Limited, Aanvraag voor het Openen van een (Zakelijke)  
Aandelenrekening met Onderpand, juli 2018

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 (nummer 195355).

OVERZICHT

LIJST VAN BEVOEGDE PERSONEN:

Bevoegde ondertekenaars voor:   (naam Bedrijf)

per:   (datum)

NAAM GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ) HANDTEKENING

 Handtekening:   

 Naam van Directeur die tekent:  


