Openingsformulieren
Tripartiete Dienstverlening

Bedankt voor uw vertrouwen in één vermogensbeheer.
Wij heten u van harte welkom als nieuwe klant!

U bent nog vier eenvoudige stappen verwijderd van het moment dat wij uw vermogen kunnen
beheren.

§

Stap 1: Vul bijgaande overeenkomsten in en onderteken deze.

Let op! BinckBank hecht grote waarde aan onderstaande punten:
ü
ü
ü
ü

Het is van belang de openingsformulieren compleet en duidelijk leesbaar aan te leveren.
Voeg een foto van uw legitimatiebewijs bij de openingsformulieren (zowel de voor- als
achterkant)
De handtekeningen op de overeenkomsten dienen overeen te komen met uw
legitimatiebewijs
Bij een particuliere en/of rekening dient u een kopie bankafschrift bij te voegen van de
en/of rekening waar de identificatiestorting vandaan komt.

§

Stap 2: Scan de documenten en stuur deze per e-mail naar info@1vermogensbeheer.nl of per
post naar ons kantoor: Brediusweg 19, 1401 AB, Bussum.

§

Stap 3: Wij openen uw beleggingsrekening en u ontvangt uw persoonlijke inloggegevens.

§

Stap 4: Stort het bedrag dat uw wilt beleggen op uw beleggingsrekening.

Hebt u vragen bij het invullen van uw overeenkomsten? Ons team is u graag van dienst via
035 - 74 00 250.
Met vriendelijke groet,

Jim Tehupuring, Ruud Starreveld, Albert Jellema en Luciano Westerveld

Verklaring van aanvaarding
Tripartiete Dienstverlening
Particuliere rekening

Relatienummer BinckBank*

Wij verzoeken u dit formulier in blokletters duidelijk en volledig in te vullen en te ondertekenen.

Rekeninghouder
Voorletter(s)

_____________________________________________________________

Voornamen (zoals in paspoort)
Achternaam
Adres

m

v

______________________________

Titulatuur ___________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Postcode

Voorvoegsel(s)

________________________________________________________________________________________

Geboorteplaats
Geboorteland

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Woonplaats ____________________________________________________________________________________ Nationaliteit ___________________________________________________________________________________
Land ________________________________________________________________________________________________ Geboortedatum
Telefoonnummer ___________________________________________________________________________ Mobiel nummer

____________________________________________________________________________

Burgerservicenummer (BSN)
Paspoortnummer/identiteitskaartnummer**
Vervaldatum paspoort/identiteitskaart

Documenten Tripartiete Dienstverlening

E-mailadres

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ja nee
Bent u fiscaal inwoner 1 van Nederland?
Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?***
Cliëntgroep*

___________________________________________________________________________________

ja

Risicoprofiel*

nee
_________________________________________________________________________________

* In te vullen door Beleggingsonderneming.
** Doorhalen wat niet van toepassing is.
*** Indien u deze vraag met ja heeft beantwoord, dient het CRS Self Certification Particuliere Rekening te worden ingevuld.

Afwijkend correspondentieadres (als u uw post op een ander adres wilt ontvangen)
Adres

______________________________________________________________________________________________

Postcode

________________________________________________________________________________________

Plaats
Land

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Mederekeninghouder (u hoeft deze gegevens alleen in te vullen indien er sprake is van een en/of rekening)
Voorletter(s)

_____________________________________________________________

Voornamen (zoals in paspoort)
Achternaam
Adres

m

v

______________________________

Titulatuur ___________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Postcode

Voorvoegsel(s)

________________________________________________________________________________________

Geboorteplaats
Geboorteland

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Woonplaats ____________________________________________________________________________________ Nationaliteit ___________________________________________________________________________________
Land ________________________________________________________________________________________________ Geboortedatum
Telefoonnummer ___________________________________________________________________________ Mobiel nummer

____________________________________________________________________________

Burgerservicenummer (BSN)
Paspoortnummer/identiteitskaartnummer**
Verval datum paspoort/identiteitskaart
BB/PROF/DOC/TDBO/0717

E-mailadres

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ja nee
Bent u fiscaal inwoner 1 van Nederland?
ja nee
Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?***
** Doorhalen wat niet van toepassing is.
*** Indien u deze vraag met ja heeft beantwoord, dient het CRS Self Certification Particuliere Rekening te worden ingevuld.

Tegenrekening (bij BinckBank kan geld alleen worden weggeboekt naar een door u van te voren opgegeven tegenrekening)
Betaalrekening andere bank of interne rekening
Naam en adres bank _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tenaamstelling tegenrekening (ten name van) ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Betaalrekening andere bank of interne rekening
Naam en adres bank _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tenaamstelling tegenrekening (ten name van) ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Betaalrekening andere bank of interne rekening
Naam en adres bank _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tenaamstelling tegenrekening (ten name van) ______________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Welk startbedrag heeft u voor deze beleggingsrekening beschikbaar?
€ 0 < € 25.000
€ 25.000 < € 100.000
€ 100.000 < € 250.000
€ 250.000 < € 500.000
€ 500.000 < € 1.000.000
> € 1.000.000, namelijk

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Wat is uw bruto jaarinkomen?

Documenten Tripartiete Dienstverlening

rekeninghouder

2e rekeninghouder

€ 0 < € 30.000

€ 0 < € 30.000

€ 30.000 < € 60.000

€ 30.000 < € 60.000

€ 60.000 < € 100.000

€ 60.000 < € 100.000

€ 100.000 < € 150.000

€ 100.000 < € 150.000

> € 150.000

> € 150.000

Indien één van de rekeninghouders geen inkomen heeft, kiest u bij die rekeninghouder voor < € 30.000.
3. Wat is uw totale vrij beschikbare vermogen?
rekeninghouder

2e rekeninghouder

€ 0 < € 25.000

€ 0 < € 25.000

€ 25.000 < € 100.000

€ 25.000 < € 100.000

€ 100.000 < € 250.000

€ 100.000 < € 250.000

€ 250.000 < € 500.000

€ 250.000 < € 500.000

€ 500.000 < € 1.000.000

€ 500.000 < € 1.000.000

> € 1.000.000

> € 1.000.000

Indien u een gezamenlijk vermogen heeft, kunt u dit verdelen over beide rekeninghouders. Indien één van de rekeninghouders
geen vermogen heeft, kiest u bij die rekeninghouder voor < € 25.000.
4. Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en bent u door uw werkgever aangewezen als
‘insider’?
rekeninghouder
Nee

2e rekeninghouder
Nee

Ja, bij --------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, bij ----------------------------------------------------------------------------------------------------(naam onderneming)
(naam onderneming)
5. Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgenoteerde ondernemingen?
rekeninghouder
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Nee

2e rekeninghouder
Nee

Ja, in ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, in -----------------------------------------------------------------------------------------------------(naam onderneming(en))
(naam onderneming(en))

hierna te noemen: “Cliënt”

gaat akkoord met:
Rolverdeling

1Vermogensbeheer
Beleggingsonderneming: _______________________________________________________________________________________________
(hierna te noemen: “Beleggingsonderneming”) treedt voor Cliënt op als vermogensbeheerder/adviseur. Cliënt en Beleggingsonderneming gaan een relatie aan waarbij Beleggingsonderneming aan Cliënt vermogensbeheer- of adviesdiensten verleent
en/of het ontvangen en doorgeven van orders voor Cliënt verricht. BinckBank N.V. (hierna te noemen: “BinckBank”) houdt voor
Cliënt de gelden en financiële instrumenten aan en draagt zorg voor de uitvoering en afwikkeling van transacties in financiële
instrumenten.
In het kader van deze dienstverlening dient Cliënt de documentatie te aanvaarden waarin de dienstverlening van Beleggingsonderneming en BinckBank aan Cliënt is neergelegd. De keuze om Cliënt de onderstaande documenten gebundeld aan te bieden
houdt niet in dat partijen één overeenkomst sluiten ten aanzien van deze documenten. Partijen tekenen deze verklaring slechts
voor de documenten waarbij zij partij zijn. BinckBank en Beleggingsonderneming zijn dus niet verantwoordelijk voor elkaar.
Documenten BinckBank:
1. Cliëntenovereenkomst Tripartiete Dienstverlening;
2. Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening;
3. Handleiding Tripartiete Dienstverlening.
Beleggingsonderneming zal middels deze verklaring de Cliëntenovereenkomst Tripartiete Dienstverlening ondertekenen. Deze
verklaring geldt als akte van verpanding aan BinckBank N.V. als bedoeld in de Cliëntenovereenkomst en de daarbij behorende
Voorwaarden als hierboven vermeld onder 2. Deze verklaring geldt eveneens als mededeling van deze verpanding aan BinckBank
N.V. en Bewaarbedrijf BinckBank B.V. BinckBank kan haar voorwaarden en documentatie wijzigen.

Belangrijk:
Indien u gebruik wenst te maken van effectenkrediet kunt u dit hieronder aangeven. U gaat dan akkoord met de hierna onder
4 tot en met 7 vermelde effectenkredietdocumenten. Wij adviseren u deze documenten goed te lezen alvorens u akkoord gaat.

Documenten Tripartiete Dienstverlening

Aankruisen indien van toepassing:
Ja, ik wens gebruik te maken van effectenkrediet.
Documenten effectenkrediet:
4. Overeenkomst Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening;
5. Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening;
6. Handleiding Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening;
7. Europese standaardinformatie Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening.
Gaarne aankruisen indien van toepassing:
Cliënt wenst schriftelijke toezending rekeningafschriften
Cliënt wenst schriftelijke toezending positieoverzichten
Cliënt wenst schriftelijke toezending jaaropgaven
De ondergetekenden verklaren alle toepasselijke documenten te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en te aanvaarden. Cliënt
gaat tevens akkoord met digitale verstrekking van documenten door BinckBank.
Datum
Naam

Plaats

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Handtekening Rekeninghouder

Naam

____________________________________________________________________________________________

Handtekening Mederekeninghouder**

** Alleen van toepassing indien het een gezamenlijke (en/of) rekening betreft.
BinckBank

BinckBank
Evert-Jan Kooistra
Bestuurder

Naam

Jim Tehupuring

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beleggingsonderneming
BB/PROF/DOC/TDBO/0717

Vincent Germyns
Bestuurder

1Vermogensbeheer

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beleggingsonderneming

Verklaring van aanvaarding
Tripartiete Dienstverlening
Zakelijke rekening

Relatienummer BinckBank*

Wij verzoeken u dit formulier in blokletters duidelijk en volledig in te vullen en te ondertekenen.

Rekeninghouder
Bedrijfsnaam
Adres

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Postcode

________________________________________________________________________________________

N.V.

Bedrijfsvorm
KvK-nummer

B.V.

_________________________________________

_________________________________________________________________________________

Plaats ______________________________________________________________________________________________ Voorletter(s) contactpersoon
Land ________________________________________________________________________________________________ Voorvoegsel(s)
Achternaam

anders

__________________________________

_______________________________

m

v

Titulatuur ______________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoonnummer ___________________________________________________________________________ Mobiel nummer

____________________________________________________________________________

LEI (Legal Entity Identifier) code
E-mailadres

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Is uw organisatie fiscaal gevestigd 1 in Nederland?

ja

nee

Is uw organisatie (ook) fiscaal gevestigd in een ander land dan Nederland?**
Cliëntgroep*

___________________________________________________________________________________

Risicoprofiel*

ja

nee

_________________________________________________________________________________

Documenten Tripartiete Dienstverlening

* In te vullen door Beleggingsonderneming.
** Indien u deze vraag met ja heeft beantwoord, dient het CRS Self Certification Zakelijke Rekening te worden ingevuld.

Afwijkend correspondentieadres (als u uw post op een ander adres wilt ontvangen)
Adres

______________________________________________________________________________________________

Postcode

________________________________________________________________________________________

Plaats
Land

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Tegenrekening (bij BinckBank kan geld alleen worden weggeboekt naar een door u van te voren opgegeven tegenrekening)
Betaalrekening andere bank of interne rekening
Naam en adres bank _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tenaamstelling tegenrekening (ten name van) ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Betaalrekening andere bank of interne rekening
Naam en adres bank _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tenaamstelling tegenrekening (ten name van) ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Betaalrekening andere bank of interne rekening
Naam en adres bank _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tenaamstelling tegenrekening (ten name van) ______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Met welk bedrag gaat de entiteit op deze rekening beleggen?
€ 0 < € 25.000
€ 25.000 < € 100.000
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€ 100.000 < € 250.000
€ 250.000 < € 500.000
€ 500.000 < € 1.000.000
> € 1.000.000, namelijk

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Wat is de bruto jaaromzet over het laatste volledige boekjaar?
€ 0 < € 100.000
€ 100.000 < € 250.000
€ 250.000 < € 1.000.000
€ 1.000.000 < € 2.000.000
€ 2.000.000 < € 10.000.000
> € 10.000.000
Indien de omzet € 0 bedraagt, dan kiest u voor < € 100.000.

3. Hoe hoog is het eigen vermogen van de entiteit?
€ 0 < € 250.000
€ 250.000 < € 500.000
€ 500.000 < € 1.000.000
> € 1.000.000

4. Bezit de entiteit een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgenoteerde ondernemingen?
rekeninghouder
Nee

2e rekeninghouder
Nee

Ja, in ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, in -----------------------------------------------------------------------------------------------------(naam onderneming(en))
(naam onderneming(en))

Documenten Tripartiete Dienstverlening

hierna te noemen: “Cliënt”

gaat akkoord met:
Rolverdeling

1Vermogensbeheer
Beleggingsonderneming: _______________________________________________________________________________________________
(hierna te noemen: “Beleggingsonderneming”) treedt voor Cliënt op als vermogensbeheerder/adviseur. Cliënt en Beleggingsonderneming gaan een relatie aan waarbij Beleggingsonderneming aan Cliënt vermogensbeheer- of adviesdiensten verleent
en/of het ontvangen en doorgeven van orders voor Cliënt verricht. BinckBank N.V. (hierna te noemen: “BinckBank”) houdt voor
Cliënt de gelden en financiële instrumenten aan en draagt zorg voor de uitvoering en afwikkeling van transacties in financiële
instrumenten.
In het kader van deze dienstverlening dient Cliënt de documentatie te aanvaarden waarin de dienstverlening van Beleggingsonderneming en BinckBank aan Cliënt is neergelegd. De keuze om Cliënt de onderstaande documenten gebundeld aan te bieden
houdt niet in dat partijen één overeenkomst sluiten ten aanzien van deze documenten. Partijen tekenen deze verklaring slechts
voor de documenten waarbij zij partij zijn. BinckBank en Beleggingsonderneming zijn dus niet verantwoordelijk voor elkaar.

Documenten BinckBank:
1. Cliëntenovereenkomst Tripartiete Dienstverlening;
2. Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening;
3. Handleiding Tripartiete Dienstverlening.
Beleggingsonderneming zal middels deze verklaring de Cliëntenovereenkomst Tripartiete Dienstverlening ondertekenen. Deze
verklaring geldt als akte van verpanding aan BinckBank N.V. als bedoeld in de Cliëntenovereenkomst en de daarbij behorende
Voorwaarden als hierboven vermeld onder 2. Deze verklaring geldt eveneens als mededeling van deze verpanding aan BinckBank
N.V. en Bewaarbedrijf BinckBank B.V. BinckBank kan haar voorwaarden en documentatie wijzigen.

Belangrijk:
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Indien u gebruik wenst te maken van effectenkrediet kunt u dit hieronder aangeven. U gaat dan akkoord met de hierna onder
4 tot en met 7 vermelde effectenkredietdocumenten. Wij adviseren u deze documenten goed te lezen alvorens u akkoord gaat.
Aankruisen indien van toepassing:
Ja, ik wens gebruik te maken van effectenkrediet.

Documenten effectenkrediet:
4. Overeenkomst Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening;
5. Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening;
6. Handleiding Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening;
7. Europese standaardinformatie Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening.
Gaarne aankruisen indien van toepassing:
Cliënt wenst schriftelijke toezending rekeningafschriften
Cliënt wenst schriftelijke toezending positieoverzichten
Cliënt wenst schriftelijke toezending jaaropgaven
De ondergetekenden verklaren alle toepasselijke documenten te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en te aanvaarden. Cliënt
gaat tevens akkoord met digitale verstrekking van documenten door BinckBank.
Datum
Naam

Plaats

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger

Naam

___________________________________________________________________________________________
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Documenten Tripartiete Dienstverlening

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger 3**

Naam

____________________________________________________________________________________________

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger 2**

Naam

____________________________________________________________________________________________

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger 4**

**Alleen van toepassing indien er meerdere rechtsgeldige vertegenwoordigers zijn.
BinckBank

BinckBank
Evert-Jan Kooistra
Bestuurder

Naam

Vincent Germyns
Bestuurder

Jim Tehupuring

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beleggingsonderneming

1Vermogensbeheer

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beleggingsonderneming

Verklaring juridische entiteiten
Professional Services
Wij verzoeken u dit formulier in blokletters duidelijk en volledig in te vullen en te ondertekenen.
Naam rechtspersoon ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rechtsgeldige vertegenwoordiger(s):
Naam persoon 1
Nationaliteit
Woonadres
Postcode
Plaats

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Woonland

______________________________________________________________________

Geboortedatum

______________________________________________________________

Bent u fiscaal inwoner 2 van Nederland?
Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander
land dan Nederland?*

ja

nee

ja

nee

Naam persoon 2 ___________________________________________________________________________
Nationaliteit
Woonadres

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Postcode _______________________________________________________________________________________
Plaats

____________________________________________________________________________________________

Woonland _____________________________________________________________________________________
Geboortedatum

___________________________________________________________________________

Bent u fiscaal inwoner 2 van Nederland?
Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander
land dan Nederland?*

ja

nee

ja

nee

Hierna te noemen ‘Cliënt’
Cliënt houdt bij BinckBank N.V. (hierna te noemen ‘BinckBank’) een bankrekening aan onder nummer:

Documenten Tripartiete Dienstverlening

(in te vullen door medewerker BinckBank)

Ondergetekende(n) is/zijn bevoegd Cliënt te vertegenwoordigen en verklaart/verklaren in die hoedanigheid, namens Cliënt
tegenover BinckBank het navolgende:
a. alle opdrachten tot het verrichten van transacties in financiële instrumenten via een bij BinckBank aangehouden effectenrekening en/of via de systemen van BinckBank zijn in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en de
statutaire doelomschrijving van Cliënt;
b. de uiteindelijk belanghebbende(n) 1 van de door Cliënt bij BinckBank aangehouden rekening is/zijn afwijkend ten opzichte
van de rechtsgeldige vertegenwoordigers (indien van toepassing), te weten:
Indien de uiteindelijk belanghebbende(n)* gelijk zijn aan de rechtsgeldige vertegenwoordigers, hoeft hier niets te worden ingevuld.

Naam persoon 1
Nationaliteit
Woonadres
Postcode
Plaats

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Woonland

______________________________________________________________________

Geboortedatum

______________________________________________________________

Bent u fiscaal inwoner van Nederland?
Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander
land dan Nederland?*
2

Naam persoon 3
Nationaliteit
Woonadres
Postcode
Plaats

nee

ja

nee

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Woonland

______________________________________________________________________

Geboortedatum

______________________________________________________________

Bent u fiscaal inwoner van Nederland?
Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander
land dan Nederland?*
2
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ja

ja

nee

ja

nee

Naam persoon 2 ___________________________________________________________________________
Nationaliteit
Woonadres

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Postcode _______________________________________________________________________________________
Plaats

____________________________________________________________________________________________

Woonland _____________________________________________________________________________________
Geboortedatum

___________________________________________________________________________

Bent u fiscaal inwoner 2 van Nederland?
Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander
land dan Nederland?*
Naam persoon 4
Nationaliteit
Woonadres

ja

nee

ja

nee

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Postcode _______________________________________________________________________________________
Plaats

____________________________________________________________________________________________

Woonland _____________________________________________________________________________________
Geboortedatum

___________________________________________________________________________

Bent u fiscaal inwoner 2 van Nederland?
Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander
land dan Nederland?*

* Indien u deze vraag met ja heeft beantwoord, dient het CRS Self Certification Particuliere Rekening te worden ingevuld.

ja

nee

ja

nee

c. Cliënt is onderdeel van een groepsmaatschappij bestaande uit de volgende vennootschap(pen) (indien van toepassing)
Naam moedermaatschappij
Adres

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Postcode

Plaats ___________________________________________________________________________________________________________ Land

__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Indien Cliënt tot een groep behoort die uit meerdere juridische entiteiten bestaat, verzoeken wij u een organogram aan ons te sturen.

d. Indien Cliënt gebruik wenst te maken van derivaten en/of effectenkrediet, dan zal het vermogen dat wordt aangehouden
op genoemd rekeningnummer bij BinckBank op geen enkele wijze bestemd zijn en niet aangewend worden voor de
verwezenlijking van een pensioenvoorziening, het afsluiten of uitvoeren van stamrechtverplichtingen of pensioen krachtens
pensioen- en lijfrente overeenkomsten of andere pensioenregelingen, één en ander in de ruimste zin des woords.
Indien en voor zover in afwijking van het bovenstaande mocht komen vast te staan dat het vermogen dat wordt aangehouden
op de voormelde rekening bij BinckBank wél bestemd is c.q. aangewend wordt voor de verwezenlijking van de hiervoor vermelde
pensioendoeleinden, doet Cliënt hierbij - bij voorbaat en onvoorwaardelijk - afstand van haar eventuele recht BinckBank aan te
spreken tot vergoeding van alle geleden en nog te lijden schade als gevolg van het beleggen in derivaten en/of de gebruikmaking
van het effectenkrediet, dan wel op grond van de statutaire doeloverschrijding of uit welke andere hoofde dan ook.
Datum
Naam

Plaats

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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Documenten Tripartiete Dienstverlening

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger

Naam

___________________________________________________________________________________________

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger 3*

Naam

____________________________________________________________________________________________

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger 2*

Naam

____________________________________________________________________________________________

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger 4*

*Alleen van toepassing indien er meerdere rechtsgeldige vertegenwoordigers zijn.

Onderzoeksformulier risicoclassificatie
Voorletter(s)
Achternaam

m

________________________________________________________________________________

v

Voorvoegsel(s)

______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bedrijfsnaam *

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Relatienummer BinckBank**
Risicoclassificatie

Laag

Medium

Hoog

* in geval van een zakelijke rekening
** in te vullen door beleggingsonderneming
Bron van middelen:

Documenten Tripartiete Dienstverlening

Onderbouwing (zie toelichting):

Datum

Plaats

____________________________________________________________________________________________

Naam ____________________________________________________________________________________________

Naam

____________________________________________________________________________________________

Handtekening Rekeninghouder

Handtekening Mederekeninghouder*

* Alleen van toepassing indien het een gezamenlijke (en/of) rekening
betreft.

Jim Tehupuring
Naam _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1Vermogensbeheer
Beleggingsonderneming __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BB/PROF/DOC/TDBO/0717

Handtekening Beleggingsonderneming

Overboeken effectenportefeuille
Professional Services
Wij verzoeken u dit formulier in blokletters duidelijk en volledig in te vullen en te ondertekenen.
Indien u een portefeuille bij een andere bank aanhoudt en deze wenst over te boeken, kunt u dit formulier gebruiken. Na
ontvangst van het ingevulde formulier neemt BinckBank contact op met uw bank en draagt volledig zorg voor het overboeken
van uw portefeuille. Voordat uw huidige bank uw portefeuille overboekt kan uw huidige bank verlangen eerst een kopie van
uw legitimatiebewijs te ontvangen. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u BinckBank toestemming om deze gegevens
aan uw huidige bank te verstrekken.
Wij verzoeken u uw gegevens volledig in te vullen en na ondertekening aan BinckBank te retourneren vergezeld van een kopie
van uw portefeuilleoverzicht. Wilt u een deel van uw portefeuille overboeken, geeft u dan duidelijk aan om welk deel het gaat.

Gegevens van de bank waar uw portefeuille nu wordt aangehouden:
Naam bank & filiaal
Adres

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode

________________________________________________________________________________________

Plaats

_____________________________________________________________________________________________

Effectenrekeningnummer ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Contactpersoon bij bank __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documenten Tripartiete Dienstverlening

Telefoonnummer contactpersoon

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hierbij verzoek ik:
mijn gehele portefeuille over te boeken (voeg een kopie van uw portefeuille bij)
een deel van mijn portefeuille over te boeken (a.u.b. een kopie van uw portefeuille bijvoegen en duidelijk aangeven welk deel
van de portefeuille u wilt laten overboeken)
ook mijn geldsaldo / effectenkrediet over te boeken
mijn gehele portefeuille per direct te liquideren en de opbrengst over te boeken
ook mijn rekening op te heffen

Naar relatienummer:
(uw 6-cijferig relatienummer bij BinckBank; heeft u nog geen relatienummer, dan vullen wij dit voor u in)

Naar IBAN rekeningnummer:

N

L

(heeft u nog geen IBAN nummer, dan vullen wij dit voor u in)

Adres

______________________________________________________________________________________________

Woonplaats

___________________________________________________________________________________

Datum

Plaats

Postcode
Land

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Naam ______________________________________________________________________________________________ Naam
Handtekening Rekeninghouder

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Handtekening Mederekeninghouder*

BB/PROF/DOC/TDBO/0717

* Alleen van toepassing indien het een gezamenlijke (en/of) rekening betreft.
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Bericht voor de leverende instelling
Voor portefeuilles met short optieposities, futures en/of een debetstand dient BinckBank een portefeuilleoverzicht te
ontvangen. Zonder portefeuilleoverzicht kan het vooradvies helaas niet worden beoordeeld.

VERMOGENSBEHEEROVEREENKOMST

De ondergetekenden:
1. …………………………………………………………………………………………………………....,
gevestigd / wonend te …………………………………………………………………………………,
aan de ………………………………………………………………………………………………….,
hierna te noemen: “Cliënt”
en
2. 1Vermogensbeheer B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht,
gevestigd en kantoorhoudende te (1401 AB) Bussum, aan de Brediusweg 19, hierna te
noemen: “Beheerder”
NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING:
(A) Cliënt wenst zijn vermogen door Beheerder te laten beheren en Beheerder is bereid dat
Beheer op zich te nemen, één en ander met inachtneming van het in de Overeenkomst
bepaalde;
(B) Cliënt is zich ten volle bewust van de risico’s verbonden aan het beleggen in financiële
instrumenten; en
(C) Beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het
financieel toezicht voor het in of vanuit Nederland aanbieden en verrichten van
beleggingsdiensten, meer in het bijzonder het voor rekening en risico van cliënten beheren
van vermogen.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
1.

Definities

1.1.

In de Overeenkomst, alsmede de overwegingen, wordt verstaan onder:

“Beheer”

Het, met inachtneming van het Beleggingsplan (Bijlage 1) en
eventuele beperkingen, verrichten van alle beheer- en
beschikkingshandelingen door Beheerder met betrekking tot
het Vermogen, waaronder in het bijzonder begrepen aanschaf,
vervreemding en vervanging van Financiële instrumenten,
bezwaring, belegging en herbelegging en al datgene wat
Beheerder in verband daarmee nuttig of nodig zal oordelen dan
wel daaruit zal voortvloeien;

“Beleggingsplan”

Het voor Cliënt specifieke beleggingsplan, waarin de
uitgangspunten, doelstelling(en) en het risicoprofiel van Cliënt
met betrekking tot het Beheer zijn weergegeven op basis van
een door Cliënt ingevulde vragenlijst;

“Effecten”

effecten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel
toezicht;
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“Financiële instrumenten”

financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op
het financieel toezicht, waaronder steeds mede begrepen
effecten, rechten van deelneming in een beleggingsinstelling
niet zijnde effecten, opties, termijncontracten en andere
effectenderivaten - en/of andere, al dan niet daarmee verband
houdende waarden;

“Overeenkomst”

deze overeenkomst met inbegrip van de bijlage(n);

“Rekeningen”

de geld- en effectenrekeningen ten name van Cliënt bij de
bank, waarover Beheerder in het kader van het Beheer
gevolmachtigde is te beschikken zoals schriftelijk per brief of
via elektronische weg gespecificeerd aan Cliënt;

“Vermogen”

de gelden, Financiële instrumenten en andere vermogensbestanddelen van Cliënt waarop het Beheer betrekking heeft
als geadministreerd op de Rekeningen.

1.2.

Indien in de Overeenkomst verwezen wordt naar een artikel betreft het een artikel van
de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3.

Indien in de Overeenkomst verwezen wordt naar bijlagen betreft het bijlagen bij de
Overeenkomst.

2.

Opdracht en volmacht
Cliënt geeft hierbij opdracht en volmacht aan Beheerder om namens Cliënt en voor
diens rekening en risico het Beheer uit te oefenen, welke opdracht en volmacht
Beheerder hierbij aanvaardt.

3.

Wijze van beheer

3.1.

Beheerder is, met inachtneming van de inhoud van het Beleggingsplan en de eventuele
beperkingen, vrij in de wijze waarop hij invulling geeft aan het Beheer en Beheerder zal
steeds bevoegd zijn om bestaande Financiële instrumenten door andere te doen
vervangen. Beheerder zal bij het Beheer steeds naar beste kunnen rekening houden
met de belangen van Cliënt.

3.2.

Financiële instrumenten die onderdeel uitmaken van het Vermogen van Cliënt, worden
door Beheerder niet uitgeleend aan derden.

3.3.

Cliënt behoudt het recht om zelfstandig te beschikken over de Rekeningen, één en
ander onder de verplichting Beheerder hiervan voorafgaand schriftelijk per brief of via
elektronische weg in kennis te stellen.

3.4.

Cliënt erkent en aanvaardt dat de in artikel 3.3. genoemde beschikkingshandelingen het
Beheer kunnen doorkruisen en gevolgen kunnen hebben voor de resultaten van het
Beheer. Beheerder is niet aansprakelijk voor de beschikkingshandelingen van Cliënt en
behoudt zich in een dergelijk geval het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te zeggen.
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3.5.

Beheerder is bevoegd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te
maken van de diensten van derden. Beheerder zal bij die keuze van derden de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen.

4.

Beleggingsplan (doelstelling(en) en risicoprofiel) en eventuele beperkingen

4.1.

De uitgangspunten, doelstelling(en) en het risicoprofiel van Cliënt zijn vastgelegd in het
Beleggingsplan, dat als Bijlage 1 onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

4.2.

Cliënt verklaart dat de aan het Beleggingsplan ten grondslag liggende vragenlijst naar
waarheid is ingevuld, en dat Beheerder, mede door de ingevulde vragenlijst, juist en
volledig is ingelicht over de doelstelling(en), beleggingshorizon, financiële positie,
risicobereidheid, kennis en ervaring van Cliënt. Cliënt verklaart dat de uitgangspunten,
doelstelling(en) en het risicoprofiel correct zijn weergegeven in het Beleggingsplan. Het
is van belang dat Beheerder beschikt over volledige en actuele informatie, zodat
Beheerder in staat kan worden gesteld in het belang van Cliënt te handelen.

4.3.

Cliënt is bevoegd aan Beheerder specificaties te verstrekken terzake van:
 Eventuele beperkingen met betrekking tot de markten waarop transacties in
Financiële instrumenten ten behoeve van Cliënt zullen worden uitgevoerd en
afgewikkeld; en
 Eventuele kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen ten aanzien van de Financiële
instrumenten of categorieën van Financiële instrumenten waarin mag worden
belegd.
Deze beperkingen zullen - indien van toepassing - deel uitmaken van de
Overeenkomst.

4.4.

Partijen kunnen gedurende de looptijd van de Overeenkomst het Beleggingsplan en
eventuele beperkingen in overleg wijzigen. Wijzigingen in het Beleggingsplan en
eventuele beperkingen zullen pas gelden voor het Beheer vanaf de datum waarop
Beheerder de wijzigingen van Cliënt (schriftelijk per brief of via elektronische weg) heeft
ontvangen en Beheerder deze wijzigingen aan Cliënt heeft bevestigd (schriftelijk per
brief of via elektronische weg).

4.5.

Anders dan op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt is Beheerder niet verplicht Cliënt
voorstellen te doen tot wijziging van het Beleggingsplan en de eventuele beperkingen.
Beheerder zal wel jaarlijks aan Cliënt vragen of zijn persoonlijke en/of financiële
omstandigheden zijn gewijzigd, voor zover deze relevant (kunnen) zijn voor de
uitgangspunten, doelstelling(en) en risicoprofiel die zijn vastgelegd in het
Beleggingsplan.

4.6.

Cliënt is verplicht Beheerder tijdens de looptijd van de Overeenkomst onmiddellijk
schriftelijk per brief of via elektronische weg op de hoogte te stellen van wijzigingen in
zijn persoonlijke en/of financiële omstandigheden, voor zover deze relevant (kunnen)
zijn voor de uitgangspunten, doelstelling(en) en risicoprofiel die zijn vastgelegd in het
Beleggingsplan. Indien Cliënt geen wijzigingen doorgeeft aan Beheerder, mag
Beheerder er van uitgaan dat zich geen wijzigingen in de omstandigheden van Cliënt
hebben voorgedaan.

4.7.

Indien het Beleggingsplan en de eventuele beperkingen voorzien in door Beheerder
aan te houden wegingen en/of andere specificaties ten aanzien van de samenstelling
van het Vermogen die onderhevig zijn aan schommelingen door koersfluctuaties, is
Beheerder in beginsel niet gehouden onverwijld tot herbalancering van het Vermogen
over te gaan, doch kan ten aanzien van het moment en de wijze waarop zij tot
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herbalancering overgaat alle marktomstandigheden die relevant zijn voor het Beheer
daarbij in aanmerking nemen.
4.8.

Indien een ‘benchmark’ (vergelijkingsmaatstaf) wordt vermeld, geldt deze uitsluitend als
richtsnoer voor de inspanningen van Beheerder en Cliënt erkent en aanvaardt dat
Beheerder en/of het opnemen van een dergelijke benchmark geen garantie geeft dat
een dergelijk resultaat daadwerkelijk wordt gerealiseerd noch dat een negatieve
afwijking ten opzichte van de benchmark impliceert dat Beheerder niet aan zijn
inspanningsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.

5.

Risico’s en aansprakelijkheid

5.1.

Cliënt verklaart voldoende mondeling en/of schriftelijk (per post of via elektronische
weg) door Beheerder te zijn geïnformeerd omtrent het door Beheerder gevoerde
beleggingsbeleid, de daaraan verbonden risico’s en alle kosten die verband houden
met het Beheer.

5.2.

Cliënt verklaart kennis te hebben genomen van de informatie die Beheerder aan Cliënt
heeft verstrekt in de Overeenkomst, inclusief het op de website van Beheerder
opgenomen document “Kenmerken van financiële instrumenten en daaraan verbonden
risico’s en overige informatie” waarop het Beheer betrekking heeft of kan hebben. De in
dit document vermelde informatie kan niet worden geacht uitputtend te zijn. Beheerder
zal Cliënt op diens verzoek te allen tijde aanvullende informatie verstrekken.

5.3.

Cliënt verklaart uitdrukkelijk zich volledig bewust te zijn van de risico’s verbonden aan
de beleggingen, die met inachtneming van de doelstellingen van het Beheer en de
beperkingen daarop zullen worden verricht, en deze risico’s te aanvaarden. Cliënt
verklaart dat hij in staat is de verliezen te kunnen dragen die uit de transacties in
Financiële instrumenten voort kunnen vloeien. Cliënt is zich er tevens van bewust dat
het behalen van de overeengekomen uitgangspunten en doelstellingen niet door
Beheerder worden gegarandeerd.

5.4.

Beheerder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van
het Vermogen en/of door Cliënt geleden verliezen en/of gederfde winst door welke
oorzaak dan ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade een
rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Beheerder bij de uitvoering van de
Overeenkomst.

5.5.

Cliënt vrijwaart Beheerder voor aanspraken van derden met betrekking tot het Beheer.

5.6.

Het is Cliënt bekend dat het Vermogen dan wel opbrengsten van de beleggingen tot
onderpand kunnen strekken voor eventuele short posities van Cliënt.

5.7.

Indien Cliënt (mede) belegt met geleend geld dan schept dit extra risico's, onder meer
het risico dat na liquidatie van de belegging een schuld overblijft. Ingeval de Financiële
instrumenten tot zekerheid van de lening strekken, loopt Cliënt het risico dat de
onderpandwaarde van de Financiële instrumenten door koersdaling onvoldoende wordt
en hij zekerheden moet aanvullen. Cliënt verklaart deze risico's te begrijpen en te
aanvaarden en staat ervoor in dat hij in staat is deze risico's te dragen.

5.8.

Cliënt erkent en aanvaardt zijn schadebeperkingsplicht en zal alles doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om eventuele schade tot een minimum te beperken. Indien
Cliënt nalaat tijdig zijn schade te beperken, erkent en aanvaardt Cliënt dat alle schade
vanaf het moment dat hij zijn schade had kunnen beperken voor zijn eigen rekening en
risico is. Onder schadebeperkende maatregelen kunnen onder meer worden verstaan
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het liquideren (van een deel) van zijn portefeuille en het terugkopen van reeds
verkochte Financiële instrumenten om een positie zonder verlies te kunnen herstellen.
Cliënt aanvaardt dat Beheerder niet gehouden is om, op het moment dat Cliënt zijn
schade dient te beperken, Cliënt nogmaals uitdrukkelijk en/of schriftelijk te wijzen op het
bestaan van zijn schadebeperkingsplicht.
5.9.

De rechten van Cliënt hangen samen met en worden mede bepaald door de
reglementering. Cliënt verklaart zich bewust te zijn dat zich op de markten bijzondere
omstandigheden kunnen voordoen en/of dat de beurzen of clearinginstituten op grond
van de reglementering besluiten en maatregelen kunnen nemen, zowel in noodsituaties
als daarbuiten, die invloed kunnen hebben op zijn beleggingen. Onder meer kan in
bijzondere omstandigheden de handel geheel of gedeeltelijk worden opgeschort.
Bijzondere omstandigheden zijn onder meer: ongewoon grote toevloed van orders op
de beurs of bij Beheerder, storingen of capaciteitstekortkomingen in computer-,
communicatie- of andere systemen, lijnen of apparatuur, en gehele of gedeeltelijke
opschorting of belemmering op de markt van de onderliggende waarden. Voor de
nadelige gevolgen van in dit artikel bedoelde omstandigheden is Beheerder niet
aansprakelijk.

5.10.

Beheerder mag en zal een mededeling van Cliënt uitsluitend als klacht aanmerken
indien deze door middel van een door Cliënt ondertekend schrijven bij Beheerder wordt
ingediend en als zodanig door Cliënt wordt gekwalificeerd en wordt voorzien van
zodanige toelichting en gegevens dat Beheerder de aard en de omvang van de klacht
kan vaststellen. Beheerder zal een klacht overeenkomstig haar klachtenprocedure
afhandelen. Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan Cliënt het
geschil voorleggen aan de in deze Overeenkomst genoemde instanties.

6.

Belangenconflicten
Beheerder heeft - voor zover relevant geacht – organisatorische en procedurele
maatregelen getroffen om belangenconflicten tegen te gaan. Naar beste weten van
Beheerder zijn er geen bestaande of potentiële belangenconflicten tussen Beheerder
en Cliënt en/of tussen Cliënt en andere cliënten van Beheerder onderling. Indien een
dergelijke potentiële belangenconflict zich zal voordoen, zal Beheerder Cliënt hiervan
zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

7.

Uitvoering van orders, afwikkeling van transacties en bewaring van Vermogen

7.1.

Afwikkeling van de transacties die voortvloeien uit het Beheer en de bewaring van het
Vermogen zal geschieden op de Rekeningen.

7.2.

Voor de uitvoering van orders in Financiële instrumenten sluit Beheerder aan bij het
orderuitvoeringsbeleid van de orderuitvoerende instelling, zijnde de bank waar Cliënt
zijn Rekeningen aanhoudt. Het orderuitvoeringsbeleid is gepubliceerd op de website
van de bank. Het orderuitvoeringsbeleid dient ertoe om het best mogelijke resultaat
voor Cliënt te bereiken bij de uitvoering van de orders, waarbij rekening wordt
gehouden met de prijs, de kosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en
afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order
relevante aspecten.

7.3.

Op verzoek van Cliënt zal Beheerder aantonen dat overeenkomstig hiervoor genoemd
orderuitvoeringsbeleid is gehandeld.
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8.

Informatieverstrekking via elektronische weg en opname telefoongesprekken

8.1.

Client stemt uitdrukkelijk in met elektronische vorm van communicatie en
informatieverstrekking tussen Client en Beheerder. Onder schriftelijk wordt tevens
communicatie via elektronische weg verstaan.

8.2.

Cliënt geeft Beheerder uitdrukkelijk toestemming langs elektronische weg, met inbegrip
van e-mail aan een door Cliënt opgegeven e-mailadres en/of via de internetsite(s) van
Beheerder en/of de bank, informatie aan Cliënt te verschaffen omtrent de door
Beheerder en/of de bank geadministreerde gegevens betreffende Cliënt en zijn
Rekeningen. Deze informatie heeft mede betrekking op mededelingen, bevestigingen
(waaronder wijzigingen in het Beleggingsplan), opgaven, rekeningafschriften, nota’s,
rapportages, (wijzigingen in) de Overeenkomst, en overige informatie die Beheerder, al
dan niet uit hoofde van de Overeenkomst, dient/wil (te) verstrekken.

8.3.

Beheerder is bevoegd om van ieder telefoongesprek tussen haar en Cliënt een
bandopname te (doen) maken, zodanige bandopname op te slaan in een archief en
deze als bewijsmiddel te gebruiken bij klachten en/of procedures of anderszins. Op
verzoek van Cliënt zal Beheerder de bandopname(s) verstrekken, voor zover deze
gerelateerd zijn aan transacties in Financiële instrumenten.

9.

Rapportage

9.1.

Cliënt ontvangt van Beheerder in het kader van het gevoerde Beheer ten minste
eenmaal per kwartaal een schriftelijke opgave welke een getrouw en volledig overzicht
geeft van de waarde en samenstelling van het Vermogen per de datum van die opgave.
Deze opgave bevat ten minste de volgende gegevens:
(1) de samenstelling naar soort Financiële instrumenten, naar individuele Financiële
instrumenten en de marktwaarde van het Vermogen;
(2) een specificatie van de transacties in Financiële instrumenten en overige mutaties in
het Vermogen;
(3) een overzicht van de op dat moment behaalde resultaten (gerealiseerd en
ongerealiseerd);
(4) de wijze waarop de waardebepaling plaatsvindt (marktwaarde, zijnde de laatst
bekende beurskoers dan wel een andere reële waarde);
(5) de in rekening gebrachte dan wel in rekening te brengen kosten van Beheer en
overige kosten; en
(6) een vergelijking van de resultaten met één of meer benchmarks
(vergelijkingsmaatstaven).

9.2.

Cliënt ontvangt rechtstreeks van de bank waar de Rekeningen worden gehouden
(effecten)nota’s met betrekking tot verrichte transacties in het Vermogen.

9.3.

Cliënt is gehouden de in artikel 9.1. en 9.2. genoemde gegevens bij ontvangst te
controleren en zal bij onduidelijkheden onverwijld contact opnemen met Beheerder.

9.4.

Het Beheer geldt als binnen het Beleggingsplan en de eventuele beperkingen te zijn
uitgevoerd en aanvaard door Cliënt, tenzij Cliënt bezwaren tegen het gevoerde Beheer
binnen 2 weken na ontvangst van de in artikel 9.1. en 9.2. genoemde gegevens aan
Beheerder overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst kenbaar heeft
gemaakt.

9.5.

De in artikel 9.1. en 9.2. genoemde gegevens zullen via elektronische weg aan Cliënt
worden verstrekt dan wel op verzoek van Cliënt aan het door Cliënt opgegeven
postadres worden toegezonden.
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9.6.

Cliënt is doorlopend gerechtigd de Rekeningen via elektronische weg in te zien en
ontvangt hiervoor de benodigde (inlog)gegevens van Beheerder en/of de bank.

10.

Vergoedingen

10.1.

Cliënt is Beheerder vergoedingen verschuldigd voor het door Beheerder gevoerde
Beheer, waarvan de hoogte en de wijze van berekening is omschreven in het overzicht
Tarieven op de website van Beheerder.

10.2.

Op de tijdstippen, zoals omschreven in Tarieven op de website van Beheerder, worden
de vergoedingen ten laste gebracht van het Vermogen.

10.3.

Met de ondertekening van de Overeenkomst verklaart Cliënt kennis genomen te
hebben van de tarieven en hiermee in te stemmen.

10.4.

Beheerder is gerechtigd de door Cliënt verschuldigde vergoedingen aan te passen
indien, naar het oordeel van Beheerder de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
De verschuldigde vergoedingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden
aangepast zonder schriftelijke toestemming van Cliënt. Bij wijziging van de Tarieven en
daar uit voortvloeiende verschuldigde vergoeding(en) zal Client minimaal één maand
voorafgaande aan de wijziging schriftelijk op de hoogte worden gesteld. In dat geval is
de Cliënt gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen conform het bepaalde van artikel
13 van de Overeenkomst.

10.5.

Indien de Overeenkomst door Cliënt wordt beëindigd op grond van het bepaalde in
artikel 13 is Beheerder niet gehouden tot gehele of gedeeltelijke restitutie van aan hem
betaalde vergoedingen en blijft Cliënt nog niet betaalde vergoedingen onverminderd
verschuldigd.

10.6.

Cliënt aanvaardt dat de vergoedingen als genoemd in artikel 10.1. door Beheerder
zullen worden geïncasseerd door een deel van het Vermogen, overeenkomend met de
hoogte van de verschuldigde vergoeding, te liquideren en te verrekenen.

11.

Persoonsgegevens Cliënt
Cliënt gaat akkoord met opneming van persoonsgegevens hem aangaande in de
cliëntenregistratie van Beheerder. Deze gegevens omvatten naam, adres en
woonplaats, alsmede overige gegevens die bij of naar aanleiding van de Overeenkomst
zijn verstrekt. Beheerder zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet aan
derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van
transacties uit hoofde van het Beheer of indien de gegevens op grond van een wettelijk
voorschrift ter beschikking moeten worden gesteld. Op de verwerking van de persoonsgegevens van Cliënt is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

12.

Beleggerscompensatieregeling
Beheerder valt onder het Beleggerscompensatiestelsel. Op grond van dit stelsel
hebben particuliere cliënten van Beheerder recht op een maximaal bedrag van € 20.000
per cliënt indien Beheerder onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake
Financiële instrumenten en/of gelden waar de cliënten recht op hebben. Dergelijke
situaties zouden zich kunnen voordoen bij een faillissement of surséance van betaling
van Beheerder. Het Beleggerscompensatiestelsel is uitdrukkelijk niet bedoeld voor de
compensatie van verliezen voortvloeiende uit beleggingen.
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13.

Duur en beëindiging

13.1.

De Overeenkomst treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening door
Cliënt of zoveel later als Beheerder voor het eerst feitelijk kan beschikken over de
Rekeningen. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

13.2.

De omvang en/of samenstelling van het Vermogen ten tijde van het in werking treden
van de Overeenkomst volgt uit de door Cliënt ingevulde vragenlijst.

13.3.

Zowel Cliënt als Beheerder is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk (per post of via
elektronische weg) op te zeggen. Indien Cliënt de Overeenkomst heeft opgezegd, zal
het Beheer direct worden beëindigd nadat Beheerder de ontvangst van de opzegging
aan Cliënt heeft bevestigd. Indien Beheerder de Overeenkomst heeft opgezegd, zal het
Beheer worden beëindigd met inachtneming van een termijn van één maand.

13.4.

De Overeenkomst eindigt onmiddellijk zonder dat opzegging is vereist, indien:
(a) op Cliënt een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt;
(b) Cliënt of Beheerder surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
(c) Cliënt overlijdt;
(d) Cliënt (indien een rechtspersoon) of Beheerder wordt ontbonden of wordt
opgeheven;
(e) Cliënt bij het aangaan van de Overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt en
de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan
indien Beheerder hiermee bekend zou zijn geweest;
(f) Cliënt op enigerlei wijze tekort schiet jegens Beheerder in de nakoming van één of
meer van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; en/of;
(g) Cliënt kwalificeert als US Person.

13.5.

Transacties in Financiële instrumenten die op de datum van beëindiging van de
Overeenkomst nog niet zijn afgewikkeld, zullen door Beheerder zoveel mogelijk
overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst worden afgewikkeld, behoudens
voor zover Cliënt en Beheerder schriftelijk anders overeenkomen.

14.

Wijzigingen

14.1.

Beheerder is gerechtigd om de Overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen. De
wijzigingen en/of aanvullingen zullen voor Cliënt en Beheerder bindend zijn vanaf één
maand nadat Beheerder de wijzigingen schriftelijk aan Cliënt heeft meegedeeld.

14.2.

Indien Cliënt de volmacht als bedoeld in artikel 2 wenst te wijzigen, dient Cliënt
Beheerder hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De wijziging van de volmacht gaat in
na bevestiging door Beheerder aan Cliënt.

14.3.

Voorzover bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht, of een wet die daarvoor in
de plaats treedt, nadere eisen worden gesteld aan de Overeenkomst, die nopen tot
aanpassing van de Overeenkomst, zal een dergelijke wijziging automatisch deel
uitmaken van de Overeenkomst, zonder dat daarvoor de instemming van Cliënt of
Beheerder is vereist.

14.4.

Andere wijzigingen of aanvullingen van de Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk
worden overeengekomen.
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15.

Overdracht van rechten en verplichtingen
Cliënt is niet bevoegd de rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de
Overeenkomst, over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Beheerder.

16.

Toepasselijk recht/jurisdictie

16.1.

De Overeenkomst vormt de uitsluitende grondslag voor de diensten die Beheerder in de
uitoefening van het bedrijf voor Cliënt verricht. Op de Overeenkomst is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

16.2.

Geschillen die uit of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden
voorgelegd aan het klachteninstituut waaraan Beheerder zich heeft onderworpen dan
wel aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Beheerder is ten tijde van ondertekening
van deze Overeenkomst aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFiD), www.kifid.nl.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend.

Plaats:

Datum:

Naam Cliënt:

1Vermogensbeheer B.V.

-----------------------------Handtekening Cliënt (1e rekeninghouder)

---------------------Handtekening J.P. Tehupuring

Naam Cliënt:

-----------------------------Handtekening Cliënt (2e rekeninghouder)
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---------------------Handtekening L. Westerveld
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Bijlage 1: Beleggingsplan
Het reeds aan Cliënt verstrekte Beleggingsplan maakt onderdeel uit van de Overeenkomst.
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Hartelijk dank
voor uw vertrouwen!
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