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BESCHIKBARE MARKTEN

Ons aanbod aan aandelen is groot en komt uit verschillende regio’s en indices: 

REGIO INDEX

Nederland AEX, AMX & ASCX en andere aandelen van Euronext Amsterdam

VS S&P 500, NASDAQ 100 en vele andere Amerikaanse aandelen

VK FTSE 100, FTSE 250 en vele andere Britse aandelen

België BEL 20

Duitsland DAX, HDAX, MDAX

Oostenrijk ATX,WBI

Ierland ISEQ

Australia ASX/S&P 300

Wanneer u naar een bepaald aandeel zoekt en u kunt deze niet vinden op ons platform, neemt u dan contact met ons op via 020-794 6610 en 
dan helpen wij u graag. 
 
COMMISSIE 
CFD-beleggers 
Wanneer uw aandelenrekening onder dezelfde login valt als uw CFD-rekening dan kunt u automatisch gebruik maken van de laagste 
commissies wanneer u in de vorige kalendermaand tenminste één CFD-transactie heeft geplaatst. U komt dan automatisch in categorie 2 
terecht in onderstaande tabellen. 
 
Beleggers die alleen in aandelen handelen
Wanneer uw CFD-rekening(en) en aandelenrekening(en) niet aan elkaar gekoppeld zijn, of wanneer u niet tenminste één CFD-transactie 
gedaan in de voorgaande maand, dan worden uw commissies bepaald gebaseerd op uw beleggingen in aandelen.  
 
Categorie 1: Beleggers die alleen aandelen handelen. 
Beleggers die 0 - 9 aandelentransacties per maand doen, betalen de onderstaande transactiekosten.

AANDELEN COMMISSIE MINIMUM ONLINE MINIMUM TELEFOON MAXIMAAL 

Nederland 0.075% €7.5 €15 €50

België 0.075% €7.5 €15 €50

Duitsland 0.075% €7.5 €15 €50

VK 0.075% £7.5 £15 £50

Ierland 0.075% €7.5 €15 €50

Oostenrijk 0.15% €15 €15 €50

VS $0.02 per aandeel $10 $15 N/A

Australia 0.075% A$7.5 A$15 A$50
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BESCHIKBARE MARKTEN (VERVOLG)

Categorie 2: 10 of meer aandelentransacties per maand.
Wanneer u 10 of meer aandelentransacties in de voorgaande maand heeft gedaan, dan betaalt u de onderstaande commissies op 
uw aandelentransacties.

AANDELEN COMMISSIE MINIMUM ONLINE MINIMUM TELEFOON MAXIMAAL 

Nederland 0.05% €5 €15 €50

België 0.05% €5 €15 €50

Duitsland 0.05% €5 €15 €50

VK 0.05% £5 £15 £50

Ierland 0.05% €5 €15 €50

Oostenrijk 0.10% €10 €15  €50

VS $0.02 per aandeel $10 $15 N/A

Australia 0.05% A$5 A$15 A$50

AANDELEN OVERBOEKEN
Wanneer u uw aandelen wilt overzetten vanaf een andere broker naar ons, dan kunt u dat bij ons aanvragen. U kunt deze aandelen gratis naar 
ons laten overboeken. 

TRANSACTIE GESCHATTE TIJD KOSTEN

Overboeking aandeel naar ons Afhankelijk van uw bestaande broker GRATIS

Transfer van ons naar andere broker Maximaal 5 dagen GRATIS

FOREIGN EXCHANGE
Voor relevante transacties converteren wij de munteenheden op het moment van de orderuitvoering gebaseerd op de beste bied- en 
laatprijzen, plus onze spread van 0.3%. Transacties die meerdere uitvoeringen nodig hebben kunnen een hoger Forextarief bevatten dan 
normaal. Wanneer u daar meer informatie over wenst kunt u altijd contact met ons opnemen. Het aantal valutaconversies kan verminderd 
worden door meerdere valuta aan te houden op uw rekening(en). Deze voorkeursinstellingen kunt u vinden op ‘Mijn rekening’ > ‘Financiën’ > 
’Valuta convergeren’. 

TRANSACTIE KOSTEN

Valutaconversie 0.3%

ANDERE KOSTEN

TRANSACTIE KOSTENPOST

Standaard bankoverschrijving GRATIS

Internationale bankoverschrijving We kunnen daar €15 voor vragen

Gebruik platform GRATIS

Overzetten certificaat in online aandeel GRATIS

Inactiviteitskosten(3) €14 per maand

Stemrecht GRATIS

Extra diensten(4) €100

(3)  Er wordt €14 per maand in rekening gebracht wanneer u 2 jaar niet handelt op uw rekening(en) bij IG (aandelen of CFD’s). Deze commissie gaat de 25ste maand in.

(4)  Extra diensten bestaan uit: Omzetten van online aandelen in certifcaat, regelen van uw aanwezigheid bij aandeelhoudersbijeenkomsten en ontvangen van hardcopies  
van bedrijfsrapporten.  

OPMERKINGEN 
1.  Er kunnen extra kosten en/of belastingen bijkomen, afhankelijk van het instrument dat u handelt en de kosten die in rekening worden 

gebracht door de betreffende markt of beurs. 

2.  Wij kunnen kosten in rekening brengen wanneer wij na een aanvraag van u een handeling moeten doen die niet staat omschreven  
in deze productvoorwaarden. 
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WETTELIJKE RAPPORTERING - SHORT GAAN

Wij zijn verplicht om bepaalde informatie aangaande Transacties aan u openbaar te maken. Gelieve te onthouden dat wij elke Verkoop Transactie 
door u aangegaan bij ons zullen rapporteren als een ‘Verkoop’ en het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of die Verkoop Transactie er wel of 
niet toe leidt dat uw algehele positie in de betreffende aandelenmarkt of ETF in de min komt te staan. 

BELASTINGEN VAN OVERHEDEN EN HEFFINGEN
Het kan zijn dat u extra belastingen of heffingen moet betalen, afhankelijk van het land waar het aandeel op de beurs staat. 

OMSCHRIJVING KOSTENPOST RICHTING VANAF  
NAAM HEFFING / 
BELASTING

Amerikaanse beurskosten 0.00218% Verkoop Section 31 Fee

VK Zegelrecht Belastinge(5) 0.50% Koop SDRT

VK PTM £1 Beide £10,000 PTM Levy

Iers zegelrecht 1.00% Koop Irish Tax

Ierland ITP €1.25 Beide €12,500 ITP Levy

(5)  Crest- en niet-Crest aandelen kennen hier een minimum zegelrecht-belasting van £5,00, afgerond tot de dichtstbijzijnde £5,00.

OPMERKINGEN BIJ TABELLEN
Om vast te stellen of bepaalde kosten van toepassing zijn, neemt u contact met onze helpdesk op voordat u begint met handelen.

1.  In het geval van Amerikaanse aandelen worden de commissiekosten als een vast bedrag, een percentage van de transactiewaarde of als 
centen per aandeel berekend. Als we handel aanbieden in aandelen die op twee lijsten genoteerd staan en die volledig verwisselbaar zijn 
voor afwikkeling op beide beurzen, zijn de commissiekosten in het land met de primaire notering van toepassing.

2.  Wanneer u een rekening opent zullen we u schriftelijk laten weten welke commissietarieven op dat moment van toepassing zijn.

3.  Handelstijden zijn als volgt:

 • Britse aandelen (LSE): 08.00-16.30 (Londense tijd)

 • Amerikaanse aandelen : 09.30-16.00 (New York tijd)

 • Australian aandelen : 10:00-16:00 (Sydney tijd)

 •  Europese aandelen : De handelstijden zijn afhankelijk van de verschillende beurzen. Bel met onze helpdesk op 020-794 6610 voor  
meer informatie

 •  Orders worden mogelijk anders afgehandeld afhankelijk van de derde partij bij wie we de order plaatsen, vooral in het geval van  
pre- en postmarktsessies. Sommige Amerikaanse aandelen zijn mogelijk wel zichtbaar buiten de normale handelstijden, maar kunnen op 
dat moment niet altjd worden verhandeld op ons platform. Als u meer informatie wilt over de werking van orders of over de mogelijkheid 
om Amerikaanse aandelen buiten de normale handelstijden te verhandelen, neemt u contact op met onze dealingdesk.


