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PERSOONLIJKE INFORMATIE

Gelieve alle gegevens in te vullen. Volgens onze toezichthouder, zijn wij verplicht om deze informatie van u op te vragen. Wij kunnen geen 
handelsrekening voor u openen zonder deze gegevens. 

01 | REKENINGTYPEN

 Contracts for Difference (CFD’s)  Opties  Turbocertificaten

02 | PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam:  

Voorna(a)m (en):  

Titel (Dhr, Mevr, Mej):   

Geboortedatum:  

Adres:  

 

Stad:    Postcode:  

Land:  

Nationaliteit(en):  

Voer de volledige namen in zoals deze in uw paspoort of op uw identiteitskaart zijn vermeld.

03 | CONTACT

Telefoon (verplicht):  E-mailadres (verplicht):  

04 | BEROEP

Arbeidsstatus:  Werknemer  Zelfstandige  Gepensioneerd  Werkloos

Beroep:  Branche:  

05 | FINANCIËLE GEGEVENS

Uw geschatte  
bruto jaarinkomen: €  

Geschatte waarde van uw spaargeld en   
beleggingen (excl. onroerend goed): €  

Bron van het geld waarmee u bij IG gaat handelen:    Werk   Erfenis  Beleggingen  Anders (specifeer)

Anders:  

06 | INSTRUCTIEVERKLARING

In het geval dat wij geen instructies van u ontvangen, zullen wij uw overzichten en verklaringen aangaande uw rekening(en)  
bij IG, per e-mail naar u versturen. Gelieve dit vakje aan te vinken indien u de afschriften per post wenst te ontvangen                   
  

Gelieve op te merken dat wij voor rekeningafschriften die per post worden opgestuurd €1 per afschrift berekenen.
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UW KENNIS EN ERVARING

Wij vragen u om onderstaande sectie in te vullen, zodat wij kunnen bepalen of onze diensten geschikt voor u zijn. Wij moeten dit doen omdat 
de wet dit ons verplicht. Het kan zijn dat wij bepalen dat het rekeningtype dat u heeft geselecteerd misschien niet geschikt voor u is. Wanneer 
dit het geval is, nemen wij contact met u op. 

1. Hoeveel keer heeft u in de afgelopen 3 jaar in de volgende producten gehandeld?

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

 Derivaten (warrants, futures, opties of grondstoffen)  Meer dan 20 keer  10 tot 20 keer  Minder dan 10 keer

 OTC derivaten (CFD’s, forex)  Meer dan 20 keer  10 tot 20 keer  Minder dan 10 keer

2. Op welke manier heeft u deze producten verhandeld?  Enkel uitvoering en/of advies  Beheerde rekening

3.  Heeft u enige ervaring of kwalificaties die u kunnen helpen bij het begrijpen van onze diensten?  Ja  Nee

Indien ja:

Beroepservaring: Ik oefen een professionele activiteit uit in de financiële sector 

Kwalificaties: Ik bezit een professionele kwalificatie en/of verwante opleiding 

Andere   

TOESTEMMING VOOR MARKETING 

Ik stem ermee in dat IG of andere bedrijven van IG Group mij mogen informeren over hun handelsideeën, producten en diensten via e-mail. 

 Ja  Nee

Mijn toestemming is vrijwillig gegeven en kan op ieder moment worden ingetrokken. Een dergelijke intrekking van mijn toestemming heeft 
geen effect op de rechtmatigheid van de verwerking van data die voorafgaand aan een dergelijke intrekking heeft plaatsgevonden. Voor 
meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van het recht op intrekking of hoe we uw gegevens kunnen gebruiken, verwijzen we u naar de 
privacykennisgeving en toegangsbeleid en naar de informatie over verwerking van gegevens op https://www.ig.com/nl/privacy

VERKLARINGEN 

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 76% 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. Opties en turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. 
U kunt uw geld snel verliezen.

Ik begrijp de aard en de risico’s die het verhandelen in CFD’s, opties en turbocertificaten inhouden. Ik geef toestemming voor het 
aanbieden van de volgende informatie via de website https://www.ig.com/nl/algemene-voorwaarden: Kennisgeving Inzake Openbaar 
Maken van Risico’s, Kennisgeving van Specifieke Toestemmingen, Kosten en Tarieven, IG’s Beleid Inzake Orderuitvoering, Samenvatting 
Beleid Belangenconflicten, Klachtenbeleid, Belangrijke Informatiegegevens (CFD), Belangrijke Informatiegegevens (opties), 
Essentiële-informatiedocumenten (turbocertificaten), Samenvatting van Precontractuele Informatie en de CFD Klantenovereenkomst, 
Klantenovereenkomst Derivaten en/of de Klantenovereenkomst turbocertificaten (indien van toepassing). Ik bevestig dat ik deze aandacht heb 
gelezen en begrepen. Ik ga akkoord mij te binden aan de voorwaarden van deze verklaringen. Tenslotte bevestig ik dat ik 18 jaar of ouder ben 
en dat de informatie die ik hier geef waar en juist is. 

 Handtekening:   Datum:   

Als u uw gegevens heeft ingevuld, gelieve dan:
 dit formulier te printen
  te ondertekenen
 naar ons te retourneren

IG EUROPE GMBH Nieuwezijds Voorburgwal 162, 1012SJ Amsterdam 
T +31 20 794 6610 of +31 20 708 5520 E Klantenservice.nl@ig.com W IG.com


