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IG Europe GmbH, aanvraag om één of meer zakelijke rekeningen te openen bij IG Europe, juli 2022 Geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”)  
(registratienummer 148759) en de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Nederland is  

geregistreerd bij Autoriteit Financiële Markten.

VOORDAT U BEGINT

Met dit formulier kunt u (het ‘Bedrijf’) een zakelijke rekening bij ons, IG Europe GmbH, aanvragen. Om deze aanvraag te voltooien dient u 
belangrijke informatie bij de hand te houden en op te sturen. Daarnaast dienen de betreffende individuen hun gegevens te vermelden en dit 
formulier te ondertekenen. 

WELKE PERSONEN DIENEN DIT FORMULIER TE ONDERTEKENEN?
Namens de aanvrager
• Wanneer het om een bedrijf gaat, de directeur(en) of vertegenwoordiger(s)

• Wanneer het om een vennootschap gaat, de partner(s) of vertegenwoordiger(s)

Namens de borgsteller
• De individuele borgsteller OF, als een bedrijf de borgsteller is, de directeur(en) van het bedrijf of diens geautoriseerde vertegenwoordiger(s)

WAT U DIENT TE WETEN
Voordat u zich hiervoor aanmeldt, is het belangrijk dat u eerst onze Risicowaarschuwing, Samenvatting van Precontractuele informatie, 
Klantenovereenkomst handelen op marge (CFD’s), opties en turbocertificaten, Kennisgeving van specifieke toestemmingen, Orderuitvoeringsbeleid, 
Kosten en tarieven, Beleid bij conflicten, Klachtenbeleid, Belangrijke Informatiegegevens Essentiële-informatiedocumenten voor Turbo24 en (CFD’s 
en opties) ons Privacy- en toegangsbeleid leest. U kunt deze vinden op https://www.ig.com/nl/algemene-voorwaarden

LEI-NUMMER (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) 
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 de rapportageverplichtingen op grond van EMIR en MiFID II. Dit is een verplichte vereiste voor alle entiteiten 
die bij IG Europe GmbH en andere dochterondernemingen (Konzernunternehmen*) van de IG Group handelen. IG Group Holdings plc op 
Cannon Bridge House 25 Downgate Hill, London EC4R 2YA is het hoofdbedrijf* (‘IG’).

LEI-nummer:  

*Zoals bedoeld in Paragraaf 18 van de Duitse Aktiengesetz.

BESTUURSBESLUIT

Uw bestuur dient bepaalde beslissingen te nemen wanneer het een CFD-rekening bij ons wil openen. De genomen besluiten dienen 
te worden bevestigd door een handtekening. Dit kunt u doen in de sectie ‘Gecertificeerd Bestuursbesluit’. Het bestuur dient ook de 
mensen te autoriseren die mogen handelen op de CFD-rekening van uw bedrijf (‘Geautoriseerde Ondertekenaars’). De Geautoriseerde 
Ondertekenaars dienen de Geautoriseerde Handtekeningenlijst in te vullen. 

BENODIGDE DOCUMENTATIE

Bij het ingevulde aanvraagformulier van het bedrijf moeten de volgende ondersteunende documenten worden gevoegd: 

•  kopie van de akte van oprichting en statuten (zoals van toepassing);

•  kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel (zoals van toepassing);

•  kopie van de meest recente jaarrekening; 

•  bewijs van statutair adres (recente factuur voor nutsdiensten of recent bankafschrift (geen screenshots) met daarop de naam en het 
statutaire adres van het bedrijf) (indien u deze niet al heeft overhandigd in het uittreksel van de Kamer van Koophandel);

•  bewijs van zakelijk (post)adres (recente factuur voor nutsdiensten of recent bankafschrift (geen screenshots) met daarop de naam en het 
zakelijke (post)adres van het bedrijf);

•  bewijzen van identiteit van twee directeuren (kopie van paspoort en een recente factuur voor nutsdiensten voor het woonadres (geen 
screenshot) voor elk van hen);

•  kopie van het aandeelhoudersregister (indien dit niet al is overhandigd in het uittreksel van de Kamer van Koophandel) PLUS bewijzen van 
de identiteit van aandeelhouders die 25% of meer van de aandelen bezitten. Gelieve voor particuliere aandeelhouders voor ieder een kopie 
van het paspoort en een recente factuur voor nutsdiensten voor het woonadres (geen screenshot) te sturen. Indien een aandeelhouder een 
zakelijke aandeelhouder is met 25% van de aandelen of meer, stuur ons dan een volledig pakket ondersteunende documenten voor elk 
bedrijf, zoals hierboven aangegeven;

•  recent bankafschrift dat de gegevens van de bankrekening die u gebruikt voor het financieren van uw rekening, bevestigt. 

Wij nemen contact met u op voor verdere documentatie of informatie.

WIJ KUNNEN GEEN REKENING OPENEN ZONDER DEZE ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN
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HET VOLTOOIEN VAN HET FORMULIER

• Gelieve alle secties VOLLEDIG IN TE VULLEN in HOOFDLETTERS
• Wanneer u vragen heeft, neemt u contact met ons op via 020-794 6610

BEDRIJFSINFORMATIE

Voor het bedrijf worden de volgende rekeningen geopend:

 Contracts for Difference (CFD‘s)  Opties  Turbocertificaten (Selecteer de gewenste rekeningtypes)

01 | GEGEVENS BEDRIJF 

Volledige naam bedrijf:   (het ‘Bedrijf’)

Geregistreerd adres:  

 

 

       Postcode:  

Postadres bedrijf:  zelfde als geregistreerd adres

 

 

       Postcode:  

Totale waarde van beheerd vermogen: €  

02 | REGULERINGEN

Is het bedrijf gereguleerd door de BaFin of een vergelijkbare toezichthouder?   Ja   Nee

Indien ‘Ja’ geef ons alstublieft de naam van de regulator en het registratienummer:   

03 | CONTACTGEGEVENS 

Telefoonnummer (verplicht):  

E-mailadres (voor communicatie over handelsrekening):  

04 | HUIDIGE REKENINGGEGEVENS

Naam van de bank:  

Adres van de bank:  

 

Plaats:  

       Postcode:  

Naam van de rekening:  

Rekeningnr./IBAN:  

Sorteercode/BIC:  

Geschat kapitaal beschikbaar voor het  
handelen van het Bedrijf met IG Europe: €  
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05 | IDENTIFICATIE VAN DE DIRECTEUR(EN)

Wij dienen de identiteit van de directeur(en) of geautoriseerde vertegenwoordiger(s) te verifiëren voordat deze rekening kan worden geopend. 

ENIG DIRECTEUR/VERTEGENWOORDIGER/ DIRECTEUR 
1/VERTEGENWOORDIGER 1:

Volledige namen zoals in paspoort vermeld:  

 

Woonadres:  

 

       Postcode:  

Geboortedatum: — — / — — / — — — —

 
DIRECTEUR 2/VERTEGENWOORDIGER 2:

Volledige namen zoals in paspoort vermeld:  

 

Woonadres:  

 

       Postcode:  

Geboortedatum: — — / — — / — — — —

Zijn er directeuren die op dit moment failliet zijn, of dit in het verleden zijn geweest?   Ja   Nee

Indien ‘Ja’, gelieve te specificeren:  

 

06 | VERKLARINSGINGSINSTRUCTIES

Wanneer wij geen verdere instructies van uw kant ontvangen, zullen wij u verklaringen per e-mail toezenden. Indien u de verklaringen toch 
liever per post ontvangt, vink dan alstublieft het vakje aan:  

Let op: voor het versturen van verklaringen per post wordt 1 euro per poststuk in rekening gebracht.

UW KENNIS EN ERVARING

Vul de hieronder gevraagde informatie in, zodat we onze dienstverlening kunnen afstemmen op de behoeften van het bedrijf. Wij zijn wettelijk 
verplicht u om deze informatie te vragen. Het zou kunnen dat wij de door u gekozen type rekening niet geschikt achten voor het bedrijf. In dat 
geval zullen wij contact met u opnemen om andere opties te bespreken.

1. In hoeverre heeft het bedrijf de afgelopen 3 jaar gehandeld in de volgende producten?

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

 Op de beurs verhandelbare derivaten (bijv. warrants, futures of opties)  Meer dan 20 keer  10 tot 20 keer  Minder dan 10 keer

 OTC-derivaten (bijv. CFD’s, forex, digitale 100)  Meer dan 20 keer  10 tot 20 keer  Minder dan 10 keer

2. Hoe heeft het bedrijf meestal in deze producten gehandeld?  Alleen uitvoering en/of advies  Beheer

3.  Beschikken de functionarissen van het bedrijf die de handelsbeslissingen voor het bedrijf zullen nemen,  Ja  Nee 
over specifieke ervaring of diploma’s waardoor het bedrijf een beter begrip heeft van onze dienstverlening?

Zo ja:

Werkervaring: de functionaris(sen) heeft/hebben een goede kennis van OTC-derivaten met hefboom op grond van  
werkzaamheden in de financiële sector;

Diploma’s: de functionaris(sen) heeft/hebben een goede kennis van OTC-derivaten met hefboom op grond van   
relevante vakdiploma’s en/of opleidingen.



Pagina 4 van 10

IG Europe GmbH, aanvraag om één of meer zakelijke rekeningen te openen bij IG Europe, juli 2022 Geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”)  
(registratienummer 148759) en de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Nederland is  

geregistreerd bij Autoriteit Financiële Markten.

UW KENNIS EN ERVARING (VERVOLG)

4.  Wij verzoeken u alle overige informatie te verstrekken met betrekking tot de kennis en ervaring van het bedrijf die ons kan helpen te 
bepalen of onze dienstverlening geschikt is voor het Bedrijf:

  

  

EMIR REFIT-CLASSIFICATIE 

Conform de EMIR-wetgeving hebben wij van u een bevestiging nodig of u een financiële tegenpartij, een niet-financiële tegenpartij (plus of 
min), een centrale tegenpartij/clearinginstelling of andere bent. Zie onderstaande informatie.

Kruis hieronder aan:

 Financiële tegenpartij    Niet-financiële tegenpartij plus   Niet-financiële tegenpartij min

 Centrale tegenpartij/clearinginstelling    Ander type

Indien u hierboven ‘niet-financiële tegenpartij min’ heeft aangekruist, bevestig dan of u momenteel zelf uw verhandelde derivatencontracten 
rapporteert aan een erkend transactieregister (TR) op grond van EMIR.

 Ja   Nee

FINANCIËLE TEGENPARTIJ 
Geef aan welk type financiële tegenpartij u bent (meerdere keuzes mogelijk; indien er meer dan één activiteit van toepassing is, nummer de 
activiteiten dan in volgorde van relatief belang, waarbij 1 de belangrijkste activiteit is):

 Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG 

  Vergunninghoudende kredietinstelling overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU

  Vergunninghoudende beleggingsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU

  Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG

  Alternatieve beleggingsinstelling beheerd door abi-beheerders die een vergunning hebben of geregistreerd zijn overeenkomstig 
Richtlijn 2011/61/EU

 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van artikel 6, onder a), van Richtlijn 2003/41/EG

 Vergunninghoudende herverzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG

  Instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) en de beheermaatschappij ervan, die een vergunning heeft overeenkomstig 
Richtlijn 2009/65/EG
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EMIR REFIT-CLASSIFICATIE (VERVOLG)

NIET-FINANCIËLE TEGENPARTIJ 
Geef aan welk type niet-financiële tegenpartij u bent (meerdere keuzes mogelijk; indien er meer dan één activiteit van toepassing is, nummer 
de activiteiten dan in volgorde van relatief belang, waarbij 1 de belangrijkste activiteit is):

 Landbouw, bosbouw en visserij

  Winning van delfstoffen

  Industrie

 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 

 Bouwnijverheid

 Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen 

 Vervoer en opslag

 Verschaffen van accommodatie en maaltijden

 Informatie en communicatie

 Financiële activiteiten en verzekeringen

 Exploitatie van en handel in onroerend goed

 Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

 Administratieve en ondersteunende diensten

 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

 Onderwijs

 Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

 Kunst, amusement en recreatie

 Overige diensten

 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

 Extraterritoriale organisaties en lichamen

U bent een NFC+ als de bruto nominale jaarwaarde van de verhandelde activa hoger is dan een van onderstaande drempelwaarden en u bent 
een NFC- als u onder de drempelwaarden zit.

ACTIVAKLASSE CLEARINGDREMPEL

Contracten voor kredietderivaten €1 miljard

Contracten voor aandelenderivaten €1 miljard

Contracten voor derivaten van rentetarieven €3 miljard

Contracten voor valutaderivaten €3 miljard

Contracten voor grondstoffenderivaten en overige contracten €3 miljard

ANDERE ENTITEIT
Geef aan welk type ‘andere’ tegenpartij u bent:

 Multilaterale ontwikkelingsbanken

  Publiekrechtelijke lichamen in de zin van artikel 4, punt 18, van Richtlijn 2006/48/EG die in eigendom van centrale overheden zijn en 
beschikken over uitdrukkelijke garantieregelingen die door de centrale overheid zijn ingesteld

 Europese Faciliteit voor Financiële Stabiliteit en het Europees financieel stabilisatiemechanisme
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EMIR REFIT-CLASSIFICATIE (VERVOLG)

HANDELSACTIVITEIT
Als u een niet-financiële tegenpartij bent, kruis dan ook hieronder de optie aan die het best van toepassing is op uw handel:

Mijn handel is voor het beheer van kasmiddelen en/of voor handelsactiviteiten*

 Ja   Nee

VERKLARINGEN 

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 bij 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. Professionele cliënten kunnen meer verliezen dan hun inleg.

Ik bevestig dat het Bedrijf de risico’s begrijpt van het handelen met een marge via CFD’s, opties of turbocertificaten (waar van toepassing). 
Ik geef toestemming voor de levering van de Risicowaarschuwing, Kennisgeving van Specifieke Toestemmingen, opties of turbocertificaten 
(waar van toepassing) Kosten en Tarieven, Samenvatting IG’s van Beleid Inzake Orderuitvoering, Belangrijke informatiegegevens (CFD’s 
en opties), Essentiële-informatiedocumenten voor Turbo24, Klachtenbeleid, Samenvatting Beleid Belangenconflicten, Samenvatting van 
Precontractuele Informatie, en de klantenovereenkomsten voor CFD’s, turbo’s en opties via de website van IG. Daarnaast bevestig ik dat ik 
deze documenten heb gelezen, heb begrepen en ik bevestig dat het Bedrijf gebonden is aan deze documenten. De vennootschap is het eens 
met het Privacybeleid van IG. Ik bevestig dat ik IG onmiddelijk op de hoogte zal brengen wanneer er aanpassingen worden gemaakt aan de 
hier gegeven informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, elke wijziging in economisch eigendom.

Naam van Directeur/partner:  

 Handtekening:            Datum:  

Naam van Directeur/partner:  

 Handtekening:            Datum:  

TOESTEMMING VOOR MARKETING 

Wij stemmen ermee in dat IG of andere bedrijven van IG Group ons mogen informeren over hun handelsideeën, producten en diensten 
via e-mail. 

 Ja   Nee

Onze toestemming is vrijwillig gegeven en kan op ieder moment worden ingetrokken. Een dergelijke intrekking van onze 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: www.ig.com/nl/privacy. 

GARANTIE EN VRIJWARING TEN GUNSTE VAN IG

GARANTIE TEN GUNSTE VAN

IG Europe GmbH en enige andere dochteronderneming (Konzernunternehmen)** van de IG Group, waarvan IG Group Holdings plc van 
Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londen EC4R 2YA, het hoofdbedrijf ** (‘IG’) is. 

*Is uw handel bedoeld om de risico’s die rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteiten of kasbeheeractiviteiten, te reduceren?
** Zoals gedefinieerd in Paragraaf 18 van de Duitse Aktiengesetz.
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GARANTIE VAN

Naam van de Borgsteller:   (De ‘Borgsteller’)

Adres van de Borgsteller:  

              Postcode:  

ACHTERGROND

(a)    (Naam van het Bedrijf)
 
   (De ‘Cliënt’) heeft een rekening of rekeningen geopend bij IG (de ‘Rekening(en)’) om deel te nemen aan een of alle van: (1) contracts 

for difference; (2) opties; (3) turbocertificaten; of (4) iedere andere transactie (alle ‘Transacties’ genoemd) krachtens de bepalingen van de 
bijgevoegde IG Klantenovereenkomst (de ‘Klantenovereenkomst’).

(b)  Wanneer de Cliënt dergelijke Transacties aangaat, zal hij aansprakelijkheden en verplichtingen aangaan tegenover IG overeenkomstig de 
bepalingen van de Klantenovereenkomst.

(c)  IG heeft ermee ingestemd de Cliënt toe te staan de Rekening(en) te openen op voorwaarde dat de Borgsteller ermee instemt om de 
gepaste uitvoering van de verplichtingen van de Cliënt die voortvloeien uit de Klantenovereenkomst, te garanderen, alsmede de betaling 
van bedragen aan IG verschuldigd door de Cliënt in overeenstemming met de voorwaarden van deze garantie.

GARANTIE EN VRIJWARING

1.  De Borgsteller garandeert hierbij onvoorwaardelijk en 
onherroepelijk door middel van een onafhankelijke 
betalingsverplichting (selbstständiges Zahlungsversprechen) 
aan IG om in de valuta en op de plaats van betaling die in de 
Klantovereenkomst gespecificeerd zijn, alle bedragen of sommen 
te betalen (inclusief eventuele commissie, vergoedingen, 
kosten, tarieven, spreads, onkosten, belastingen of andere 
bedragen) die de Cliënt verschuldigd is aan IG uit hoofde van 
de Klantenovereenkomst en niet zijn betaald op het moment dat 
deze verschuldigd waren (de ‘Garantie’).

2.  Betalingen onder deze Garantie zijn verschuldigd binnen vijf (5) 
werkdagen na een schriftelijke aanvraag door IG met vermelding 
van de betalingen van het relevante bedrag, commissie, 
vergoedingen, kosten, tarieven, spreads, onkosten, belastingen 
of andere bedragen die de Cliënt verschuldigd is ingevolge de 
Klantenovereenkomst, waarbij wordt bevestigd dat het van de 
Borgsteller gevorderde bedrag overeenkomt met de som van 
dergelijke bedragen die de Cliënt niet heeft betaald toen deze 
verschuldigd waren. Om onduidelijkheid te voorkomen: deze 
Garantie vormt geen garantie op eerste verzoek (Garantie auf 
erstes Anfordern); geen van de rechten en/of verweren die de 
Borgsteller kan hebben met betrekking tot iedere betaling die 
wordt aangevraagd op grond van de Garantie - in elk geval in 
overeenstemming met de bepalingen van de Klantenovereenkomst 
- worden beïnvloed door de bepalingen van deze Garantie.

3.  IG is niet verplicht om betaling van de Cliënt te vorderen of om 
tegen de Cliënt of een andere persoon te handelen voordat hij 
rechten uit hoofde van deze Garantie claimt.

4.  De Garantie creëert een onafhankelijke verplichting voor de 
Borgsteller ten opzichte van IG, ongeacht de geldigheid, 
wettigheid en afdwingbaarheid van de verplichtingen van 
de Cliënt op grond van de Klantenovereenkomst, ongeacht 
enige andere zekerheid en vrijwaring, ongeacht eventuele 
verweren of bezwaren van de Cliënt en ongeacht andere 
handelingen, nalatigheden of aangelegenheden die betrekking 
hebben op de verplichtingen van de Cliënt uit hoofde van 
de Klantenovereenkomst die deze verminderen, vrijgeven of 
schaden. Dus, in het bijzonder: noch de betalingsverplichtingen 
noch enige andere rechten van IG jegens de Borgsteller op 
grond van de Garantie zullen vervallen of anderszins worden 
beïnvloed door welke van de volgende zaken dan ook:

 4.1.  een tijdsverlenging of enige andere opschorting verleend 
aan de Cliënt met betrekking tot de verplichtingen van de 
Cliënt uit hoofde van de Klantenovereenkomst;

 4.2.  wijzigingen of ontheffingen met betrekking tot 
de verplichtingen van de Cliënt op grond van de 
Klantenovereenkomst;

 4.3.  de liquidatie, ontbinding of herstructurering van de Cliënt 
of de aanstelling van een beheerder voor zijn activa of een 
wijziging in zijn juridische status, functie of zeggenschap of 
eigendomsstructuur; en

 4.4.  de ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid 
van de verplichtingen van de Cliënt op grond van de 
Klantenovereenkomst.

5.  In elk van deze gevallen en in soortgelijke gevallen, ongeacht 
of één van de hierboven beschreven zaken van 4.1 tot 4.4 van 
invloed is op de vorderingen van IG jegens de Cliënt, zijn deze 
niet-afdwingbaar te maken ten opzichte van de Cliënt of kunnen 
hen ertoe brengen de claims van IG jegens de Cliënt te teniet te 
doen. De Cliënt wordt overeenkomstig de doeleinden van deze 
Garantie als verschuldigd beschouwd in overeenstemming met 
de Klantenovereenkomst.

6.  Indien als gevolg van faillissement, een schikking of een 
soortgelijke procedure die van toepassing is op de Cliënt 
of de Borgsteller (wegens een vervalsbare voorkeur of 
anderszins), IG verplicht is de bedragen terug te betalen die zijn 
ontvangen ter voldoening van enige verplichting krachtens de 
Klantenovereenkomst, dan worden de verplichtingen van deze 
Garantie weer van kracht en de Garantie kan ook in dat geval 
worden voortgezet totdat alle verplichtingen die op grond van 
of in verband met de Klantenovereenkomst zijn verschuldigd, 
onvoorwaardelijk, onherroepelijk en volledig zijn afgewezen.

7.  Totdat alle vorderingen van IG op grond van en in verband met 
de Klantenovereenkomst onherroepelijk en volledig betaald 
zijn, zal de Borgsteller geen enkele wettelijke of contractuele 
vergoeding, schadevergoeding, bron- en subrogatieclaims 
opeisen, die hij zou hebben vanwege een claim op grond van 
de Garantie of betalingen of andere voordelen accepteren die 
worden veroorzaakt door betaling op grond van de Garantie. 
Elk bedrag dat door de Borgsteller is ontvangen vóór de 
bovengenoemde datum.
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GELDENDE WETGEVING

Op deze Garantie en op eventuele non-contractuele verplichtingen die voortkomen uit of verband houden met deze Garantie is wetgeving 
van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing en deze verplichtingen dienen te worden verklaard en geïnterpreteerd in overeenstemming 
met deze wetgeving.

De rechtbanken in Frankfurt am Main hebben niet-exclusieve juridische bevoegdheid met betrekking tot deze Garantie.

UITVOERING

Indien de Borgsteller een individu is:

 

GECERTIFICEERD BESTUUR- EN AANDEELHOUDERSBESLUIT

Ik (naam):   

Secretaris van de/Secretaris van (naam van het bedrijf):   (het ‘Bedrijf’)

verklaart dat de volgende besluiten naar behoren werden doorgegeven door de directeuren/aandeelhouders van het bedrijf op een 
bijeenkomst op

Datum:  

(I)  GETEKEND DOOR DE DIRECTEUR

Deze akte is ondertekend door de directeur:

Naam:  

 Handtekening:   Daum:  

(II)  GETEKEND DOOR DE DIRECTEUR/
BEDRIJFSSECRETARIS

Deze akte is ondertekend door de directeur/bedrijfssecretaris:

Naam:  

 Handtekening:   Datum:  

 DE BORGSTELLER 

Deze akte is ondertekend door de Borgsteller:

Naam:  

 Handtekening:   Datum:  

Indien de Borgsteller een bedrijf is, in overeenstemming met zijn grondwettelijke documenten:
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HET VOLGENDE IS AFGESPROKEN:

1.  Dat een rekening (de ‘Rekening’) wordt geopend bijIG Europe GmbH (‘IG’) in de naam van het Bedrijf met als doel het handelen in contracts 
for difference (CFD’s) opties en of turbocertificaten en welke transacties dan ook die gerelateerd zijn aan deze contracts for difference. 

2.  Dat er een overeenkomst met IG wordt aangegaan bij het openen van een rekening (de ‘Overeenkomst’) en dat alle transacties 
uitgevoerd door het Bedrijf zullen vallen onder de voorwaarden van de Overeenkomst die van tijd tot tijd kan worden aangepast. 

3.  Dat elk van de personen wier naam en handtekening hieronder staan (‘de geautoriseerde ondertekenaars’) hierbij hoofdelijk en 
gezamenlijk gemachtigd wordt documenten te ondertekenen met betrekking tot het openen of beheren van de rekening(en), waaronder 
mede, maar niet uitsluitend, begrepen de overeenkomst en documenten om een hypotheek, schuld of vordering op de bedrijfsmiddelen 
op te zetten of te beëindigen of documenten die daarmee verband houden en ons mondelinge of schriftelijke instructies te geven met 
betrekking tot de rekening(en), waaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen instructies om transacties tot stand te brengen of 
anderszins aan te gaan met of namens het Bedrijf. 

4.  Dat welke transacties of welke beschrijving dan ook voorheen aangegaan door het Bedrijf of via IG hierbij zijn geratificeerd   
en goedgekeurd. 

5.  Dat de bevoegde ondertekenaars gezamenlijk hoofdelijk gemachtigd zijn en worden om elk document te ondertekenen in verband met de 
opening of de werking van iedere extra rekening.

6.  Dat deze besluiten worden gecommuniceerd met IG en van kracht blijven en dat IG het recht houdt om hierop te vertrouwen totdat een 
gewijzigd besluit wordt genomen en een kopie gecertificeerd door een officier van de Vennootschap door IG zal zijn ontvangen. 

Ik verklaar verder dat er geen wettelijke of andere reden is waarom het bedrijf deze overeenkomst niet mag sluiten.

 Handtekening van Bedrijfssecretaris/Directeur:         Datum:  

VERVOLGENS

1. Gelieve te controleren: 
 • of u alle secties van dit aanmeldingsformulier heeft ingevuld;

 •  of alle betreffende en noodzakelijke mensen dit formulier hebben ondertekend, en ook of zij de Geautoriseerde Handtekeningen-lijst 
hebben ondertekend;

 • of u de identiteitsbewijzen en een kopie van de Geautoriseerde Handtekeningenlijst heeft meegestuurd.

 Indien u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via 020-794 6610 of mail naar info.nl@ig.com

2. Gelieve uw aanvraag te sturen naar: 
 IG Europe GmbH 
 Westhafenplatz 1 
 60327 Frankfurt 
 Duitsland

 Bij voorkeur stuurt u een e-mail naar: info.nl@ig.com 

Wanneer u deze gegevens heeft ingevuld, gelieve:
 Dit formulier te printen
  Te ondertekenen
 Dit naar ons op te sturenIG 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
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HANDTEKENINGEN

GEAUTORISEERDE HANDTEKENINGENLIJST:
Geautoriseerde handtekeningen voor:   (naam van bedrijf)

Op:   (datum)

Alle geautoriseerde handtekeningen op uw bestaande rekening(en) zullen geautoriseerd zijn om te handelen op deze rekening. 

Wanneer u geautoriseerde handtekeningen wilt toevoegen, dan vragen wij u de onderstaande tabel in te vullen. Denk eraan dat de 
geautoriseerde handtekeningen allemaal kunnen handelen op de rekeningen van het Bedrijf.

NAAM GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ) HANDTEKENING

 Getekend:   

 Naam van directeur die heeft getekend:  


