AANVRAAGFORMULIER OM EEN
METATRADER 4-REKENING TE OPENEN (ZAKELIJK)

VOORDAT U BEGINT
Dit formulier stelt u (het ‘Bedrijf’) in staat om een aanvraag voor een MetaTrader 4 (‘MT4’)-rekening bij ons, IG Europe GmbH, in te dienen.
Om deze aanvraag succesvol af te ronden heeft u een aantal belangrijke documenten direct nodig. Daarnaast dienen de hiervoor bevoegde
personen hun gegevens in te vullen en het formulier te ondertekenen.
WIE DIENEN DIT FORMULIER TE ONDERTEKENEN?
Namens de aanvrager
• In het geval van een bedrijf, de directeur(en) of gemachtigde(n)
• In het geval van een vennootschap, de venno(o)t(en) of gemachtigde(n)
WAT U DIENT TE WETEN
Alvorens u de aanvraag indient is het belangrijk om de volgende documenten door te lezen: de MT4-gids, de Kennisgeving inzake openbaar
maken van risico’s, de Samenvatting van precontractuele informatie, de Klantenovereenkomst voor handelen op marge, de Kennisgeving
van specifieke toestemmingen, het Beleid inzake orderuitvoering, de Kosten en tarieven, het Beleid inzake belangenconflicten, het
Klachtenbeleid, de Belangrijke informatiegegevens (CFD’s) en de Privacykennisgeving en toegangsbeleid. Deze documenten zijn te lezen via
http://www.ig.com/nl/algemene-voorwaarden
Gelieve op de volgende punten te letten:
• het MT4-handelsplatform wordt geleverd door een derde partij en werkt anders dan het handelsplatform van IG. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om de MetaTrader-gids te lezen en te begrijpen alvorens u een MT4-rekening opent;
• MT4 stelt u in staat om handelsstrategieën op te stellen of te importeren, om transacties automatisch te openen of te sluiten in
overeenstemming met de gestelde parameters die voor elke handelstrategie worden opgesteld (‘Automatisch handelen’). Automatisch
handelen zal resulteren in het openen of sluiten van transacties met door u gekozen handelsstrategieën zonder dat u handmatig hoeft in te
grijpen. Automatisch handelen en Trailing Stops vereisen een internetverbinding; automatisch handelen zal niet worden geactiveerd als de
computer waarmee u handelt uitstaat of als er geen connectie beschikbaar is;
• MT4 zal alleen gelden herkennen wanneer deze daadwerkelijk op uw rekening bij IG staan;
• u kunt geen MT4-transacties over de telefoon plaatsen;
• al uw rekeningen hebben marges die onafhankelijk van elkaar zijn. Wanneer wij marge nemen op deze MT4-rekening, houden we geen
rekening met tegoeden die u op andere rekeningen heeft;
• u kunt geen posities tussen verschillende rekeningen overhevelen.

BESTUURSBESLUIT
Indien uw raad van bestuur of aandeelhouders een vergadering moeten beleggen en bepaalde besluiten dienen te nemen teneinde het
mogelijk te maken voor uw bedrijf om een MT4-rekening bij ons te openen, dan vragen wij u om te bevestigen dat dit heeft plaatsgevonden.
Dit kunt u doen in de sectie ‘Gecertificeerd Bestuursbesluit’. Het bestuur dient ook de personen te autoriseren die mogen handelen op
de MT4-rekening van uw bedrijf (‘Geautoriseerde Ondertekenaars’). De Geautoriseerde Ondertekenaars dienen de Geautoriseerde
Handtekeningenlijst in te vullen.

HET FORMULIER INVULLEN
• Gelieve alle secties VOLLEDIG IN TE VULLEN in HOOFDLETTERS
• Wanneer u vragen heeft, dan kunt u ons bereiken op 020-794 6610
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BEDRIJFSINFORMATIE
01 | BEDRIJFSGEGEVENS
Volledige naam van het bedrijf: 
Geregistreerd adres: 

Zakelijk (post)adres:









						 Postcode: 

						 Postcode: 

Hetzelfde als het geregistreerde adres

02 | REGULERING
Wordt het Bedrijf gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht of een vergelijkbaar regulerend orgaan?

Ja

Nee

Indien ‘Ja’, vul dan hier de naam van dat orgaan en het registratienummer in: 

03 | CONTACTGEGEVENS
Telefoonnummer (verplicht): 
E-mailadres (voor correspondentie rond uw MT4-rekening): 

04 | GEGEVENS BESTAANDE CFD-REKENING
CFD-rekeningnummer (verplicht): 

05 | IDENTIFICATIE VAN DE DIRECTEUR(EN)
Wij dienen de identiteit van de directeur(en) die dit formulier ondertekent/ondertekenen, te verifiëren voordat de MT4-rekening kan
worden geopend.

ENIGE DIRECTEUR/GEMACHTIGDE/
DIRECTEUR 1/GEMACHTIGDE 1:

DIRECTEUR 2/GEMACHTIGDE 2

Volledige naam: 

Volledige naam: 





Woonadres: 

Woonadres: 





						 Postcode: 

						 Postcode: 

Geboortedatum: — — / — — / — — — —

Geboortedatum: — — / — — / — — — —

Zijn er directeuren die op dit moment bankroet zijn, of dat in het verleden zijn geweest?

Ja

Nee

Indien het antwoord daarop ‘Ja’ is, gelieve te specificeren: 
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UW KENNIS EN ERVARING
Wij zijn bij wet verplicht om te beoordelen of onze diensten geschikt zijn voor het Bedrijf. Om deze beoordeling te doen, gebruiken we de
hieronder opgegeven informatie. In geval van problemen zullen we contact met u opnemen om alternatieve mogelijkheden te bespreken.
1. Hoeveel keer heeft het Bedrijf de afgelopen drie 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, …)

Meer dan 20 keer

10 tot 20 keer

Minder dan 10 keer

OTC derivaten (CFD’s, spread betting, forex, …)

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 op advies

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

Onder beheer
Ja

Nee

Zo ja, vink aan wat van toepassing is:
werkervaring: de functionaris(sen) heeft/hebben een goede kennis van leveraged OTC-derivaten op grond van
werkzaamheden in de financiële sector;
diploma’s: de functionaris(sen) heeft/hebben een goede kennis van leveraged OTC-derivaten op grond van
relevante vakdiploma’s en/of opleidingen.
Optioneel:
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 diensten geschikt zijn voor het Bedrijf:
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VERKLARINGEN
CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich 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. Professionele cliënten kunnen meer verliezen dan hun inleg.
Ik begrijp dat het MT4-handelsplatform wordt geleverd door Metaquotes, een externe, niet aan IG gerelateerde partij en dat IG geen
garanties geeft met betrekking tot MT4 of de diensten die worden voorzien door Metaquotes of welke Expert-adviseur dan ook.
Ik begrijp dat IG elke verantwoordelijkheid afwijst, en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die het Bedrijf kan lijden,
inclusief het verliezen van tegoeden, data of onderbrekingen in de verlening van diensten, als gevolg van het gebruik, werking, prestatie
en/of fouten of slecht functioneren van MT4 en/of de diensten geleverd door Metaquotes of welke Expert-adviseur dan ook.
Ik begrijp dat IG het Bedrijf slechts een uitvoerende dienst levert en ik erken dat IG geen investeringsadvies kan of zal geven aan het Bedrijf
met betrekking tot handelsstrategieën die het Bedrijf opstelt of importeert naar MT4.
Ik bevestig en stem toe dat ik de MT4-gids heb gelezen en heb begrepen, dat het Bedrijf MT4 en diensten van Metaquotes en/of Expertadviseurs op eigen risico gebruikt, dat het Bedrijf de risico’s kent met betrekking tot het automatisch handelen en dat de MT4-rekening
van het Bedrijf valt onder de Klantenovereenkomst van IG.
Ik begrijp dat alle rekeningen van het Bedrijf marges hebben die onafhankelijk van elkaar zijn. Wanneer jullie marge nemen op deze
MT4-rekening, houden jullie geen rekening met tegoeden die het Bedrijf op andere rekeningen heeft.
Ik begrijp dat het Bedrijf geen posities kan overhevelen van de ene rekening naar de andere rekening.
Ik bevestig dat het Bedrijf de risico’s begrijpt van het handelen met een marge via CFD’s. Ik stem ermee in dat de Kennisgeving inzake
openbaar maken van risico’s, de Kennisgeving van specifieke toestemmingen, de Kosten en tarieven, het Beleid inzake orderuitvoering, de
Belangrijke informatiegegevens (CFD’s), het Klachtenbeleid, het Beleid inzake belangenconflicten, de Privacykennisgeving en toegangsbeleid,
de Samenvatting van precontractuele informatie en de Klantenovereenkomst voor handelen op marge aan het Bedrijf worden geleverd 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 de
voorwaarden van deze documenten.
Naam van Directeur/partner: 
Handtekening: 										 Datum: 
Naam van Directeur/partner: 
Handtekening: 										 Datum: 

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

Nee

Onze toestemming wordt vrijwillig gegeven en kan op ieder willekeurig moment worden ingetrokken. Een dergelijke intrekking van
onze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die voorafgaand aan deze intrekking
heeft plaatsgevonden. Meer informatie over hoe het recht op het intrekken van toestemming kan worden uitgeoefend of over het
gebruik van gegevens is te vinden in de Privacykennisgeving en toegangsbeleid en de Informatie over gegevensverwerking op
www.ig.com/nl/privacy
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GECERTIFICEERD BESTUURSBESLUIT
Ik (naam): 
(het ‘Bedrijf’)

Secretaris van de Vennootschap/Directeur van (naam van het Bedrijf): 
verklaar dat de volgende besluiten naar behoren zijn genomen door de Directeuren van het Bedrijf tijdens een vergadering op
Datum: 

HET VOLGENDE IS AFGESPROKEN:
1. Dat een MetaTrader 4-CFD-rekening (de ‘Rekening’) wordt geopend bij IG Europe GmbH (‘IG’) op naam van het Bedrijf met als doel het
handelen in Contracts for Difference (CFD’s) en welke transacties dan ook die te maken hebben met of onderschikt zijn aan de contracten
bij het gebruik van het MetaTrader 4-handelsplatform.
2. Dat er een overeenkomst met IG wordt aangegaan bij het openen van de Rekening in de vorm die IG vereist (de ‘Overeenkomst’)
en dat alle transacties die door het Bedrijf worden aangegaan, zullen vallen onder de voorwaarden van de Overeenkomst die van tijd tot
tijd kan worden aangepast.
3. Dat elk van de personen wier namen en handtekeningen in de bijgevoegde lijst met geautoriseerde ondertekenaars staan (de
‘Geautoriseerde Ondertekenaars’) hierbij hoofdelijk en gezamenlijk gemachtigd worden documenten te ondertekenen met betrekking
tot het openen of beheren van de Rekening, waaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen de Overeenkomst en documenten om
een hypotheek, schuld of vordering op de middelen van het Bedrijf op te zetten of te beëindigen of documenten die daarmee verband
houden en mondelinge of schriftelijke instructies te geven aan IG met betrekking tot de Rekening, 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 met of via IG hierbij zijn geratificeerd
en goedgekeurd.
5. Dat deze Besluiten worden doorgegeven aan 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 noodzakelijke personen dit formulier hebben ondertekend, en ook of zij de bijgevoegde lijst met geautoriseerde ondertekenaars
hebben getekend;
• of u het vereiste bewijs van identiteit en een kopie van de lijst met geautoriseerde ondertekenaars heeft meegestuurd.
2. Gelieve uw aanvraag te sturen naar:
IG Europe GmbH
Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt
Duitsland
of e-mail deze naar info.nl@ig.com

Wanneer u alle gegevens heeft ingevuld, gelieve:
Dit formulier te printen
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
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HANDTEKENINGEN
GEAUTORISEERDE HANDTEKENINGENLIJST:
Geautoriseerde ondertekenaars voor: 

(naam van Bedrijf)

Op: 

(datum)

Alle geautoriseerde ondertekenaars op uw bestaande rekening(en) zullen geautoriseerd zijn om te handelen op deze rekening.
Wanneer u geautoriseerde ondertekenaars wilt toevoegen, dan vragen wij u de onderstaande tabel in te vullen. Denk eraan dat de
geautoriseerde ondertekenaars bevoegd zijn om op alle rekeningen van het Bedrijf te handelen.
NAAM

GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)

HANDTEKENING

Getekend: 
Naam van Directeur die heeft getekend: 
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