VOORWAARDEN
TRIPARTIETE DIENSTVERLENING

APRIL 2018

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op betrekkingen,
ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder
begrepen maar niet beperkt tot het openen van een
rekening bij BinckBank, het gebruik van het door
BinckBank geëxploiteerde beursordersysteem en de
bewaring en verpanding van financiële instrumenten.
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1.

DEFINITIES

1.1

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Bewaarbedrijf: Bewaarneemster;
b. Bewaarneemster: Bewaarbedrijf BinckBank B.V.;
c. Beleggingsdiensten: de diensten genoemd in de
definitie van het verlenen van een beleggingsdienst als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft;
d. BinckBank: BinckBank N.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan 310,
1083 HN te Amsterdam;
e. BinckBank Beursordersysteem: het door
BinckBank geëxploiteerde beursordersysteem,
waarbij orders zowel telefonisch als via het
internet kunnen worden opgegeven;
f. Beleggingsonderneming: degene die diensten van
vermogensbeheer en/of beleggingsadvies voor
Cliënt verricht;
g. Boekdatum: de datum waarop een order in de
administratie van BinckBank wordt verwerkt;
h. Cliënt: degene(n) die bij BinckBank één of
meerdere rekeningen aanhoud(t)(en);
i. Cliëntacceptatiecriteria: de door BinckBank
gehanteerde criteria inzake de identificatie en
acceptatie van een Cliënt en/of de omvang,
aard en reikwijdte van de dienstverlening
met betrekking tot bepaalde categorieën van
natuurlijk personen, rechtspersonen en andere
samenwerkingsverbanden, waarbij BinckBank
gerechtigd is om een Cliënt, zonder opgaaf van
redenen, niet te accepteren;
j. Cliëntenovereenkomst: de Cliëntenovereenkomst
Tripartiete Dienstverlening: de door Cliënt,
Beleggingsonderneming en BinckBank
ondertekende overeenkomst die de inhoud van
de dienstverlening aan Cliënt bepaalt;
k. Overeenkomst Effectenkrediet: de Overeenkomst
Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening: de
overeenkomst waarbij krediet wordt verleend
tegen onderpand van effecten conform hetgeen
in de Overeenkomst Effectenkrediet tripartiete
dienstverlening is bepaald;
l. Handleiding: de Handleiding Tripartiete Dienstverlening: het document waarin /praktische
informatie over de rechten en plichten van Cliënt
jegens BinckBank wordt gegeven;
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m. Kredietfaciliteit(en): de aan de Rekening gekoppelde kredietfaciliteit waarvan het maximum
wordt bepaald door de stand van de (in verschillende valuta luidende) gelden alsmede de
beurswaarde van de in aanmerking komende
op de Rekening geadministreerde financiële
instrumenten;
n. Rekening: de bij BinckBank aangehouden
geldrekening en rekening waarop financiële
instrumenten worden geadministreerd in
rekening-courant op naam van één of meer
Cliënten;
o. Toepasselijke documentatie: de documentatie die
van toepassing is op de relatie tussen Cliënt en
BinckBank bestaande uit Cliëntenovereenkomst
Tripartiete Dienstverlening, de Voorwaarden
Tripartiete Dienstverlening, het Tarieven &
Conditieoverzicht BinckBank en de Handleiding
Tripartiete Dienstverlening;
p. US Person: een persoon of een zakelijke entiteit
(of de zogeheten Ultimate Beneficial Owner (UBO)
van een zakelijke entiteit) die als Amerikaans
belastingplichtig wordt gezien overeenkomstig
de definities zoals opgenomen in de Handleiding,
paragraaf 1.3;
q. Voorwaarden: de Voorwaarden Tripartiete
Dienstverlening: de onderhavige voorwaarden van
BinckBank;
r. Wft: Wet op het financieel toezicht.
Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar
artikelen van de Voorwaarden, tenzij anders vermeld.
Kopjes boven artikelen dienen uitsluitend voor
leesgemak en hebben geen invloed op de betekenis
van de Voorwaarden.
Woorden die in enkelvoud zijn gedefinieerd hebben
dezelfde betekenis indien zij in meervoud worden
gebruikt en vice versa.

ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Werkingssfeer
2.1.1 Deze Voorwaarden gelden voor alle bestaande en
toekomstige rechtsverhoudingen tussen BinckBank,
Beleggingsonderneming en Cliënt die voortvloeien
uit de Cliëntenovereenkomst en/of uit de
Toepasselijke documentatie, voor zover daarvan niet
is afgeweken in overeenkomsten en/of in bijzondere
voorwaarden. Algemene voorwaarden die een
buitenlandse vestiging van BinckBank gebruikt voor
haar rechtsverhoudingen met Cliënt hebben voor
die rechtsverhoudingen, voor zover er onderlinge
strijdigheid is, voorrang op deze Voorwaarden.
Als door of namens Cliënt andere algemene
voorwaarden van toepassing zijn of worden
verklaard, gelden die niet in de rechtsverhouding
met BinckBank, tenzij BinckBank daarmee schriftelijk
heeft ingestemd.
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2.2 Zorgplicht BinckBank en Cliënt
2.2.1 BinckBank neemt bij haar dienstverlening de nodige
zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste
vermogen rekening met de belangen van Cliënt.
Geen van de bepalingen van deze Voorwaarden
of van de door BinckBank gebruikte bijzondere
voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen.
2.2.2 Cliënt neemt jegens BinckBank de nodige
zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste
vermogen rekening met de belangen van BinckBank.
Cliënt stelt BinckBank in staat haar wettelijke en
contractuele verplichtingen na te kunnen komen en
haar dienstverlening correct te kunnen uitvoeren.
Cliënt mag van de diensten en/of producten van
BinckBank geen oneigenlijk of onrechtmatig gebruik
(laten) maken, waaronder mede begrepen gebruik
dat strijdig is met wet- en regelgeving, dienstbaar is
aan strafbare feiten of schadelijk is voor BinckBank
of haar reputatie of voor de integriteit van het
financiële stelsel.
2.3 Activiteiten en doeleinden
2.3.1 Cliënt verschaft BinckBank, met inachtneming van de
geldende privacywetgeving, op haar eerste verzoek
informatie over zijn activiteiten en doeleinden en
over de redenen van (voorgenomen) afname van
diensten en/of producten van BinckBank. Cliënt
deelt desgevraagd aan BinckBank de herkomst
mee van bij BinckBank gestorte of te storten
gelden, ondergebrachte of onder te brengen
waardepapieren en van in (open) bewaring gegeven
of te geven zaken.
2.4 Niet-openbare informatie
2.4.1 BinckBank hoeft bij haar dienstverlening geen
gebruik te maken van niet-openbare informatie,
waaronder koersgevoelige informatie.
2.5 Inschakeling derden
2.5.1 BinckBank mag bij haar dienstverlening gebruik
maken van derden en werkzaamheden uitbesteden.
BinckBank mag zaken, waardepapieren en financiële
instrumenten van Cliënt, al dan niet op naam van
BinckBank, aan derden in bewaring geven of door
derden laten beheren.
2.5.2 BinckBank is voorts bevoegd om gebruik te maken
van de diensten van derden bij het verkrijgen van
rechten ten aanzien van effecten door tussenkomst
van derden, alsmede bij het doen van aan- en
verkooporders in financiële instrumenten. BinckBank
is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade of
ander nadeel voor Cliënt, indien een derde niet aan
zijn verplichtingen kan voldoen, waaronder begrepen
haar verplichtingen jegens BinckBank met betrekking
tot een aan- en verkooporder welke BinckBank voor
rekening en risico van Cliënt uitvoert.
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2.5.3 BinckBank draagt zorg voor de keuze van de door
haar ingeschakelde derden. BinckBank is niet
aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien
aannemelijk wordt gemaakt dat bij de keuze van die
derden de nodige zorgvuldigheid in acht is genomen.
2.5.4 Als Cliënt BinckBank een opdracht of volmacht geeft,
mag BinckBank ter uitvoering daarvan ook handelen
met zichzelf als wederpartij, en mag zij die opdracht
of volmacht ook aan een derde geven.
2.5.5 BinckBank neemt bij de keuze van derden de nodige
zorgvuldigheid in acht. Als Cliënt zelf een derde heeft
ingeschakeld of aangewezen, zijn de gevolgen van die
keuze voor rekening van Cliënt.
2.6 Risico van verzendingen
2.6.1 Als BinckBank in opdracht van Cliënt gelden of
financiële instrumenten, waaronder effecten, aan
Cliënt of aan derden zendt, geschiedt de verzending
voor risico van BinckBank. Als BinckBank in opdracht
van Cliënt andere zaken of waardepapieren aan
Cliënt of aan derden zendt, geschiedt die verzending
voor risico van Cliënt.
2.7 Cliëntgegevens
2.7.1 Cliënt en zijn vertegenwoordigers zijn verplicht
aan BinckBank alle medewerking te verlenen en
informatie te verstrekken voor het vaststellen
en verifiëren van onder meer hun identiteit,
burgerservicenummer, geboortedatum, burgerlijke
staat, handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid,
huwelijks- of partnerschapsgoederenregime,
rechtsvorm, woon- en/of (statutaire) vestigingsplaats, – voor zover van toepassing – hun
inschrijvingsnummer in het handelsregister en/of
andere registers en hun BTW-nummer.
Wijzigingen in deze gegevens moeten zo spoedig
mogelijk schriftelijk aan BinckBank worden
meegedeeld. BinckBank mag van documenten,
waaruit deze gegevens blijken, kopieën maken, de
gegevens registreren en bewaren. Als Cliënt een
rechtspersoon of samenwerkingsverband is, zijn
Cliënt en zijn vertegenwoordigers tevens verplicht op
eerste verzoek van BinckBank inzicht te verschaffen
in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de
rechtspersoon of het samenwerkingsverband.
2.8 Handtekening
2.8.1 Cliënt en zijn vertegenwoordigers deponeren op
eerste verzoek van BinckBank een voorbeeld van
hun handgeschreven handtekening bij BinckBank
op een wijze en/of in een vorm als door BinckBank
bepaald. Het van een persoon verkregen voorbeeld
geldt tegenover BinckBank als weergave van zijn
actuele handgeschreven handtekening, ongeacht
de hoedanigheid waarin hij tegenover BinckBank
handelt, totdat BinckBank van een wijziging in kennis
is gesteld.
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2.9 Volmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid
2.9.1 Cliënt mag aan een derde een volmacht geven
om namens hem met BinckBank te handelen.
De gevolmachtigde is niet bevoegd de aan hem
verleende volmacht door te geven aan een derde.
Cliënt is tegenover BinckBank aansprakelijk voor
het nakomen van verplichtingen, die zijn aangegaan
door de gevolmachtigde. BinckBank kan verlangen
dat een volmacht op een bepaalde wijze en/of in
een bepaalde vorm en/of volgens een bepaalde
procedure wordt gegeven. BinckBank hoeft niet met
een gevolmachtigde te (blijven) handelen.
2.9.2 Als de bevoegdheid van een vertegenwoordiger van
Cliënt eindigt of zich in verband met die bevoegdheid
een wijziging voordoet, is Cliënt verplicht,
ongeacht inschrijving in openbare registers of
openbaarmaking daarvan, dat einde of die wijziging
zo spoedig mogelijk schriftelijk aan BinckBank mee
te delen. BinckBank mag opdrachten die aan haar
zijn gegeven door een vertegenwoordiger voordat of
kort nadat BinckBank die mededeling van het einde
of de wijziging heeft ontvangen, rechtsgeldig (blijven)
uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan
voorkomen.
2.9.3 Deze Voorwaarden en alle overige tussen Cliënt
en BinckBank toepasselijke bepalingen, regels en
beperkingen zijn van overeenkomstige toepassing
op de vertegenwoordiger in verband met de
uitoefening van zijn vertegenwoordiging. Cliënt is
verantwoordelijk voor de naleving daarvan door
zijn vertegenwoordiger en zal er voor zorgen dat
Cliënt en de vertegenwoordiger elkaar volledig
geïnformeerd houden over al hetgeen voor hen als
Cliënt en vertegenwoordiger van belang is of kan zijn.
2.10 Persoonsgegevens
2.10.1 BinckBank mag persoonsgegevens van Cliënt
en van diens vertegenwoordigers, alsmede
gegevens met betrekking tot door Cliënt
afgenomen producten en diensten, verwerken met
inachtneming van de geldende wet- en regelgeving
en bij BinckBank bindende gedragscodes en deze
binnen de groep waartoe BinckBank behoort
uitwisselen voor het beheer van de relatie
met Cliënt, ter voorkoming en bestrijding van
criminaliteit.
		 Persoonsgegevens kunnen ook worden
uitgewisseld met derden die BinckBank inschakelt
bij haar bedrijfsvoering of de uitvoering van
bankdiensten. Dit kan, onder meer in het kader
van het betalingsverkeer, doorgifte meebrengen
aan derden in landen die niet hetzelfde
beschermingsniveau kennen als Nederland.
		 Persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na
de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door
bevoegde (inter) nationale autoriteiten van de
landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het
verwerkingsproces bevinden.
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2.10.2 BinckBank heeft haar verwerking van
persoonsgegevens aangemeld bij het College
bescherming Persoonsgegevens. BinckBank zal de
wettelijke verplichtingen terzake nakomen.
2.11 (Beeld- en geluid-)opnamen
2.11.1 BinckBank mag binnen de grenzen van de
toepasselijke wet- en regelgeving (beeld- en geluid-)
opnamen maken ten behoeve van doeleinden
als een goede bedrijfsvoering, bewijslevering,
criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking.
Als Cliënt nakoming door BinckBank verlangt
van een verplichting tot afgifte van een kopie of
transscriptie van een opname, moet hij eerst de
relevante specificaties opgeven zoals de relevante
datum, tijdstip en locatie.
2.12 Continuïteit in dienstverlening
2.12.1 BinckBank stelt zich het adequate functioneren van
voorzieningen ten behoeve van haar dienstverlening (bijvoorbeeld apparatuur, programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel,
maar staat er niet voor in dat deze voorzieningen
continu actief en storingsvrij zullen zijn. BinckBank
streeft ernaar onderbreking/storing, voor zover
dit binnen haar invloedsfeer ligt, binnen redelijke
grenzen te vermijden of anders de onderbreking/
storing binnen redelijke tijd te verhelpen.
2.13 Overlijden Cliënt
2.13.1 BinckBank moet zo spoedig mogelijk schriftelijk in
kennis worden gesteld van het overlijden van Cliënt.
		 Zolang BinckBank niet op deze wijze in kennis is
gesteld van het overlijden van Cliënt, mag zij door
of namens hem gegeven opdrachten (blijven)
uitvoeren. BinckBank mag opdrachten die aan haar
zijn gegeven voordat of kort nadat BinckBank in
kennis is gesteld van het overlijden van een cliënt
rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering
redelijkerwijs niet kan voorkomen.
2.13.2 Na het overlijden van Cliënt kan BinckBank
verlangen dat degene(n) die stelt/stellen bevoegd
te zijn (rechts) handelingen met betrekking tot de
nalatenschap van Cliënt te verrichten ten bewijze
daarvan een verklaring van erfrecht, afgegeven
door een Nederlandse notaris, en/of andere door
BinckBank acceptabel geoordeelde documenten
aan BinckBank overlegt/overleggen.
2.13.3 BinckBank is niet verplicht opnieuw informatie te
verschaffen over handelingen en transacties die
zijn verricht voor het moment van het overlijden
van Cliënt.
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2.14 Naam en adres van Cliënt
2.14.1 Cliënt deelt BinckBank mee naar welk adres voor
hem bestemde documenten en/of informatie
kunnen worden gezonden. Cliënt deelt naams- en
adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk
aan BinckBank mee. Als het adres van Cliënt door
zijn toedoen niet (meer) bij BinckBank bekend is,
kan BinckBank onderzoek doen naar het adres van
Cliënt zonder daartoe verplicht te zijn. De kosten
van een dergelijk onderzoek komen voor rekening
van Cliënt. Cliënt die geen bij BinckBank bekend
adres heeft, wordt geacht zijn postadres te hebben
gekozen op het adres waar BinckBank gevestigd is,
tenzij anders overeengekomen.
2.14.2 Als een product of dienst van BinckBank door
twee of meer personen wordt afgenomen, zendt
BinckBank de documenten en/of informatie naar
het adres dat door die personen aan BinckBank is
opgegeven. Als daarover geen overeenstemming
(meer) bestaat tussen die personen, mag
BinckBank zelf kiezen naar welk adres van die
personen zij de documenten en/of informatie
zendt.
2.15 Nederlandse taal
2.15.1 De communicatie tussen BinckBank en Cliënt
geschiedt in het Nederlands, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. BinckBank kan
verlangen dat Cliënt documenten die luiden in een
andere taal dan het Nederlands, ten genoegen van
haar op kosten van Cliënt in het Nederlands of in
een andere door BinckBank akkoord bevonden taal
laat vertalen door een daartoe naar het oordeel
van BinckBank bekwaam persoon.
		 Een in Nederland in de desbetreffende taal beëdigd
vertaler is in ieder geval daartoe bevoegd.
2.16 Gebruik van communicatiemiddelen
2.16.1 Cliënt is verplicht in het verkeer met BinckBank
zorgvuldig en veilig om te gaan met het gebruik
van internet, fax, e-mail, post of andere
communicatiemiddelen.
2.17 Gegevens en opdrachten
2.17.1 Cliënt draagt er zorg voor dat BinckBank tijdig
beschikt over alle gegevens waarvan BinckBank
aangeeft of waarvan Cliënt redelijkerwijs moet
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een
correcte dienstverlening door BinckBank. Cliënt
draagt er zorg voor dat tot BinckBank of tot een
door BinckBank aangewezen derde gerichte
verklaringen, zoals opdrachten, opgaven en
mededelingen aan BinckBank, duidelijk en
volledig zijn en de juiste gegevens bevatten. Cliënt
houdt zich daarbij aan door BinckBank gegeven
voorschriften en aanwijzingen.
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2.17.2 Cliënt maakt bij zijn tot BinckBank, of tot een
door BinckBank aangewezen derde, gerichte
verklaringen gebruik van door BinckBank
voorgeschreven of goedgekeurde gegevensdragers
of communicatiemiddelen. Cliënt gebruikt deze
met inachtneming van door BinckBank gegeven
voorschriften en aanwijzingen.
2.17.3 BinckBank mag de uitvoering van opdrachten
opschorten of weigeren als deze niet op een
correcte wijze zijn gegeven. BinckBank mag in
bijzondere omstandigheden weigeren een door of
namens Cliënt gegeven opdracht uit te voeren of
een gevraagde dienst te verrichten.
2.18 Bewijskracht en bewaartermijn
bankadministratie
2.18.1 Tegenover Cliënt strekt een uittreksel uit de
administratie van BinckBank tot volledig bewijs,
behoudens door Cliënt geleverd tegenbewijs.
BinckBank hoeft haar administratie niet langer te
bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.
2.19 Controle van door BinckBank verschafte
gegevens en uitgevoerde opdrachten
2.19.1 Cliënt moet de door BinckBank aan hem verzonden
of op een andere wijze aan hem ter beschikking
gestelde bevestigingen, rekeningafschriften, nota`s
of andere opgaven of andere gegevens zo spoedig
mogelijk na ontvangst controleren. Als BinckBank
aan Cliënt dergelijke berichten elektronisch ter
beschikking stelt, moet Cliënt de gegevens zo
spoedig mogelijk controleren nadat zij aan hem ter
beschikking zijn gesteld. Als datum van verzending
of terbeschikkingstelling geldt de datum van
verzending of terbeschikkingstelling zoals die
blijkt uit kopieën, verzendlijsten of anderszins uit
de administratie van BinckBank. Cliënt moet zo
spoedig mogelijk controleren of BinckBank door of
namens hem gegeven opdrachten juist en volledig
heeft uitgevoerd. Als Cliënt geen bericht van
BinckBank ontvangt, terwijl hij weet of zou moeten
weten dat hij een bericht van BinckBank kan
verwachten, stelt hij BinckBank daarvan zo spoedig
mogelijk schriftelijk in kennis.
2.19.2 Als Cliënt een onjuistheid of onvolledigheid
constateert, moet hij BinckBank daarvan zo
spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen en alle
redelijke maatregelen nemen ter voorkoming van
(verdere) schade. Als BinckBank constateert dat zij
een fout of vergissing heeft gemaakt, herstelt zij
die zo spoedig mogelijk. BinckBank stelt Cliënt zo
spoedig mogelijk in kennis van de geconstateerde
fout of vergissing.
2.19.3 BinckBank is bevoegd een fout of vergissing zonder
instemming van Cliënt te herstellen en om een
onterechte boeking ongedaan te maken.
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		 BinckBank is bevoegd om de creditering van
een rekening van Cliënt ingevolge een door een
beschikkingsonbevoegde of handelingsonbekwame
persoon gegeven opdracht ongedaan te maken.
2.19.4 Als Cliënt een kopie vraagt van al eerder door
BinckBank aan hem verstrekte gegevens, zal
BinckBank die binnen redelijke termijn en tegen
vergoeding van door BinckBank te maken redelijke
kosten aan Cliënt verschaffen, tenzij BinckBank
de gegevens niet meer heeft of BinckBank een
redelijke grond heeft om niet aan het verzoek te
voldoen.
2.20 Goedkeuring opgaven BinckBank
2.20.1 Als Cliënt de inhoud van de door of namens
BinckBank aan hem gezonden of ter beschikking
gestelde bevestigingen, rekeningafschriften,
nota’s, andere opgaven of andere gegevens van
BinckBank aan Cliënt niet schriftelijk heeft betwist
binnen dertien maanden nadat die gegevens door
of namens BinckBank aan Cliënt ter beschikking
zijn gesteld, geldt de inhoud van die gegevens
in elk geval en onverminderd de voor Cliënt uit
artikel 2.19 voortvloeiende verplichtingen als door
Cliënt te zijn goedgekeurd. Als in die gegevens
rekenfouten voorkomen, herstelt BinckBank die,
ook nadat de termijn van dertien maanden is
verstreken.
2.21 Bewaar- en geheimhoudingsplicht en blokkering
2.21.1 Cliënt moet aan hem ter beschikking gestelde
middelen zoals formulieren, informatiedragers,
communicatie- en beveiligingsmiddelen, passen,
pin- en toegangscodes en wachtwoorden
zorgvuldig bewaren en behandelen. Cliënt
moet met persoonlijke pin- en toegangscodes
en dergelijke zorgvuldig omgaan en deze
geheim houden voor andere personen. Cliënt
houdt zich aan de door BinckBank gegeven
beveiligingsvoorschriften.
2.21.2 Als Cliënt weet of redelijkerwijze kan vermoeden
dat door of namens BinckBank aan hem ter
beschikking gestelde middelen in handen van een
onbevoegde zijn geraakt of daarmee misbruik is of
kan worden gemaakt of dat een onbevoegde zijn
pin- en/of toegangscode(s) kent, moet hij daarvan
terstond mededeling doen aan BinckBank.
2.21.3 Zo spoedig mogelijk na ontvangst van een melding
als bedoeld in artikel 2.21.2 zal BinckBank ervoor
zorgdragen dat de toegang tot de Rekening en/of
andere gegevens van de Cliënt wordt geblokkeerd.
2.21.4 Cliënt is aansprakelijk voor de gevolgen van het
misbruik of onbevoegd gebruik van de pin- en/of
toegangscode(s) in de periode tot aan het moment
van de melding als bedoeld in artikel 2.21.2.
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2.21.5 BinckBank is bevoegd om de toegang tot de
Rekening te blokkeren indien zij weet of vermoedt
dat onbevoegd of frauduleus gebruik en/of
misbruik van de Rekening wordt gemaakt of kan
worden gemaakt. BinckBank stelt Cliënt hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte.
2.21.6 Een door BinckBank ingestelde blokkade van
de Rekening omvat zowel transacties ten laste
als transacties ten gunste van de geblokkeerde
Rekening.
2.22 Bewaarloon, rente en overige kosten
2.22.1 BinckBank brengt voor haar dienstverlening
bewaarloon, rente en overige kosten in rekening.
BinckBank mag de hoogte hiervan wijzigen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Als de
hoogte van het bewaarloon, rente en de overige
kosten niet vooraf tussen Cliënt en BinckBank
is overeengekomen, zal BinckBank de bij haar
gebruikelijke bewaarloon, rente en kosten in
rekening brengen.
2.22.2 In haar dienstverlening informeert BinckBank
Cliënt zo veel als redelijkerwijs mogelijk over de
hoogte van haar tarieven (bewaarloon, rente,
overige kosten). BinckBank draagt er zorg voor
dat informatie hierover op eenvoudige wijze
verkrijgbaar is.
2.22.3 BinckBank mag de door Cliënt aan haar
verschuldigde bewaarloon, rente en de overige
kosten debiteren ten laste van de Rekening
van Cliënt bij BinckBank zonder voorafgaande
kennisgeving aan Cliënt. Als door de debitering
een ongeoorloofde debetstand op de
rekening ontstaat, moet Cliënt die debetstand
onmiddellijk aanzuiveren zonder dat daartoe een
ingebrekestelling door BinckBank vereist is.
2.23 Creditering onder voorbehoud
2.23.1 Bij creditering van een ten gunste van Cliënt (te)
ontvangen bedrag geldt als voorbehoud dat
BinckBank dit bedrag daadwerkelijk, definitief en
onvoorwaardelijk, ontvangt. Als hieraan niet is
voldaan, mag BinckBank de creditering – zonder
voorafgaande kennisgeving – door debitering van
een gelijk bedrag, met terugwerkende kracht,
ongedaan maken. Als het (te) ontvangen bedrag
bij creditering is omgezet in een andere valuta
dan mag BinckBank de debitering uit voeren in die
andere valuta tegen de wisselkoers op het moment
van uitvoering. In verband met de ongedaan
making gemaakte kosten komen voor rekening van
Cliënt.
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2.24 Pandrecht
2.24.1 Door het van toepassing worden van deze
Voorwaarden heeft Cliënt:
a) zich verbonden de volgende goederen met
inbegrip van de daarbij behorende nevenrechten
aan BinckBank te verpanden tot zekerheid van al
hetgeen BinckBank op enig moment, uit welken
hoofde ook, van hem te vorderen heeft of
verkrijgt:
i. alle (geld-)vorderingen die Cliënt, uit welken
hoofde ook, op BinckBank heeft of verkrijgt;
ii. alle zaken, waardepapieren, effecten en
andere financiële instrumenten die BinckBank
of een derde voor haar, uit welken hoofde
ook, van of voor Cliënt onder zich heeft of
verkrijgt;
iii. alle aandelen in verzameldepots die
BinckBank onder haar beheer heeft of
verkrijgt;
iv. alle goederen die in de plaats van de
goederen onder i, ii,of iii (zullen) treden;
b) voor zover rechtens mogelijk, de onder sub
a bedoelde goederen aan BinckBank in pand
gegeven;
c) BinckBank onherroepelijk volmacht gegeven,
met het recht van substitutie, om die goederen
namens Cliënt, eventueel steeds herhaald,
aan zichzelf te verpanden, en alles te doen wat
dienstig is voor de verpanding.
2.24.2 Cliënt staat er voor in dat hij tot de verpanding
bevoegd is en dat de desbetreffende goederen vrij
(zullen) zijn van rechten en aanspraken van anderen
dan BinckBank.
2.24.3 BinckBank zal de verpande goederen, als Cliënt
daarover wil beschikken, vrijgeven indien de waarde
van de daarna resterende verpande goederen
voldoende dekking biedt voor al hetgeen zij, uit
welken hoofde ook, van Cliënt te vorderen heeft
of zal krijgen. BinckBank mag pas tot uitwinning
van het verpande overgaan als zij een opeisbare
vordering heeft op Cliënt en Cliënt met de
nakoming daarvan in verzuim is. BinckBank zal
niet meer van het verpande uitwinnen dan nodig
is voor de voldoening van de schuld van Cliënt.
Nadat BinckBank van haar uitwinningsbevoegdheid
gebruik heeft gemaakt, zal zij Cliënt daarvan zo
spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.
2.25 Verrekening
2.25.1 BinckBank mag altijd hetgeen zij al dan niet
opeisbaar of onder voorwaarde van Cliënt
te vorderen heeft, verrekenen met al dan
niet opeisbare tegenvorderingen van Cliënt
op BinckBank, ongeacht de valuta waarin de
vorderingen en tegenvorderingen luiden. Als
de vordering van BinckBank op Cliënt of de
tegenvordering van Cliënt op BinckBank nog
niet opeisbaar is, maakt BinckBank – als de
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vordering van BinckBank en de tegenvordering
van Cliënt in dezelfde valuta luiden – van haar
verrekeningsbevoegdheid geen gebruik tenzij
op de tegenvordering beslag wordt gelegd of
daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop
een beperkt recht wordt gevestigd, Cliënt zijn
tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt,
Cliënt failliet wordt verklaard of in surseance van
betaling geraakt of een andere insolventieregeling
of een wettelijke schuldsanering op Cliënt van
toepassing wordt. Vorderingen in vreemde valuta
worden verrekend tegen de koers van de dag van
verrekening. BinckBank stelt Cliënt zo mogelijk
voorafgaand aan de verrekening daarvan in kennis.
2.26 Zekerheden
2.26.1 Door het van toepassing worden van deze
Voorwaarden heeft Cliënt zich jegens BinckBank
verbonden om voor alle bestaande en alle
toekomstige vorderingen van BinckBank op
Cliënt, uit welken hoofde ook, op eerste verzoek
van BinckBank, ten genoegen van BinckBank,
(aanvullende) zekerheid te stellen. Deze dient
steeds zodanig te zijn, en daartoe zo nodig door
Cliënt ten genoegen van BinckBank te worden
vervangen en/of aangevuld, dat BinckBank
gelet op de dekkingswaarde van de zekerheden
en eventuele andere voor BinckBank relevante
factoren, doorlopend voldoende zekerheid heeft
en zal hebben. BinckBank zal op verzoek van Cliënt
de reden van die zekerheidstelling, of de vervanging
of aanvulling daarvan, meedelen. De omvang van
de gevraagde zekerheid moet in een redelijke
verhouding staan tot de verplichtingen van Cliënt.
2.26.2 Pand- en hypotheekrechten van BinckBank
strekken voor het geval een andere bankinstelling
als haar rechtsopvolgster onder algemene titel
de bankrelatie van BinckBank met Cliënt, geheel
of gedeeltelijk, voortzet mede ten gunste van die
andere bankinstelling alsof deze BinckBank zelf
was.
2.26.3 BinckBank kan haar pand- of hypotheekrechten
op ieder moment, geheel of gedeeltelijk, door
opzegging beëindigen.
2.26.4 Vestiging van een (nieuwe) zekerheid ten gunste
van BinckBank strekt niet tot vervanging of vrijgave
van (bestaande) zekerheden.
2.26.5 Als deze Voorwaarden tegenover Cliënt worden
gebruikt ter wijziging, aanvulling en/of vervanging
van eerdere algemene (bank-)voorwaarden, blijven
alle uit hoofde van die eerdere algemene (bank-)
voorwaarden bestaande zekerheden, rechten op
zekerheden en verrekenbevoegdheden, onverkort
van kracht naast de overeenkomstige rechten en
bevoegdheden uit hoofde van deze Voorwaarden.
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2.27 Onmiddellijke opeisbaarheid
2.27.1 Als Cliënt in verzuim is met de nakoming van enige
verplichting jegens BinckBank, mag BinckBank haar
vorderingen op Cliënt door opzegging onmiddellijk
opeisbaar maken, tenzij dit gelet op de geringe
betekenis van het verzuim niet gerechtvaardigd is.
Een dergelijke opzegging geschiedt schriftelijk met
vermelding van de reden.
2.28 Bijzondere kosten
2.28.1 Als BinckBank wordt betrokken bij een
beslag, geschil of procedure tussen Cliënt
en een derde, dan zal Cliënt de daaruit voor
BinckBank voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld
rechtsbijstandskosten) volledig aan haar
vergoeden.
2.28.2 Alle overige bijzondere kosten van BinckBank
voortvloeiend uit de relatie met Cliënt komen voor
rekening van Cliënt voor zover dit redelijk is.
2.29 Belastingen en heffingen
2.29.1 Alle belastingen, heffingen en dergelijke – onder
welke naam dan ook en door wie ook geheven –
die betrekking hebben op de relatie tussen Cliënt
en BinckBank komen voor rekening van Cliënt,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of een
bepaling van dwingend recht anders voorschrijft.
2.30 Vorm mededelingen
2.30.1 Mededelingen aan BinckBank moeten schriftelijk
worden gedaan, tenzij uitdrukkelijk met
BinckBank een andere wijze van communicatie is
overeengekomen.
2.31 Incidenten en calamiteiten
2.31.1 Als zich bij (de uitvoering van) een overeenkomst
tussen BinckBank en Cliënt een incident of
calamiteit dreigt voor te doen, voordoet of zich
heeft voorgedaan, moet Cliënt op verzoek van
BinckBank alles doen of nalaten wat BinckBank in
verband daarmee redelijkerwijs noodzakelijk acht.
2.32 Partiële nietigheid of vernietigbaarheid
2.32.1 Mocht een bepaling in deze Voorwaarden nietig
of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg
dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig
of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze
Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn,
wordt zij vervangen door een geldige bepaling
die het meest de strekking van de nietige of
vernietigbare bepaling benadert.
2.33 Toepasselijk recht
2.33.1 Op de relatie tussen BinckBank en Cliënt is
Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend
recht anders bepaalt of anders is overeengekomen.
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2.34 Klachten en geschillen
2.34.1 Als Cliënt niet tevreden is over de dienstverlening
van BinckBank, moet hij zich eerst wenden tot
BinckBank met inachtneming van de bij BinckBank
daarvoor geldende procedure.
2.34.2 Geschillen tussen Cliënt en BinckBank worden
uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter, behoudens dwingend recht
en het volgende:
a) Cliënt kan een geschil ook voorleggen aan de
bevoegde geschillen- en klachtencommissies.
b) BinckBank kan een geschil ook voorleggen
aan de voor Cliënt in aanmerking komende
buitenlandse rechter.
2.35 Opzegging van de relatie
2.35.1 Zowel Cliënt als BinckBank kan de relatie tussen
Cliënt, Beleggingsonderneming en BinckBank
schriftelijk opzeggen met inachtneming van artikel
34. Als BinckBank de relatie opzegt, deelt zij
desgevraagd de reden van de opzegging aan Cliënt
en Beleggingsonderneming mee. Na opzegging van
de relatie worden de tussen Cliënt en BinckBank
bestaande individuele overeenkomsten zo
spoedig mogelijk afgewikkeld met inachtneming
van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens de
afwikkeling blijven deze Voorwaarden en de overige
Toepasselijke documentatie van toepassing.
2.36 Contractsoverneming
2.36.1 Door het van toepassing worden van deze
Voorwaarden heeft Cliënt, voor het geval van
(gedeeltelijke) overdracht van de onderneming
van BinckBank, er bij voorbaat medewerking aan
verleend dat zijn rechtsverhouding met BinckBank
in het kader van die (gedeeltelijke) overdracht
(gedeeltelijk) op een derde overgaat.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
2.37 Aansprakelijkheid
2.37.1 Onverminderd de overigens in de Toepasselijke
documentatie opgenomen bepalingen inzake
aansprakelijkheid, aanvaardt BinckBank geen
enkele aansprakelijkheid voor enige eventuele
schade van Cliënt die het gevolg is van of verband
houdt met:
• een tekortkoming van Beleggingsonderneming
in de uitvoering van haar dienstverlening aan
Cliënt, en/of;
• een door Beleggingsonderneming gewekte
indruk over de dienstverlening van BinckBank,
voor zover deze niet overeenstemt met
de dienstverlening als beschreven in de
Toepasselijke documentatie, en/of;
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• misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik (al dan
niet door derden) van de door of via BinckBank
aangeboden producten en diensten en/of
communicatieverbindingen en/of apparatuur en/
of overige faciliteiten van BinckBank of derden
waardoor ten aanzien van de Rekening van Cliënt
transacties worden verricht waarvoor Cliënt
geen opdracht heeft gegeven, en/of;
• storingen, van welke aard dan ook, in de
elektriciteitsvoorziening of storingen in
communicatieverbindingen of apparatuur,
ongeacht of deze verbindingen of apparatuur
door BinckBank of door een derde worden
beheerd, en/of;
• andere oorzaken waardoor Cliënt geen, deels
of vertraagd gebruik kan maken van door
BinckBank aangeboden producten en diensten
en de daaraan verbonden faciliteiten van
BinckBank of derden, en/of;
• brand, voor zover niet veroorzaakt door
nalatigheid in het onderhoud van gebouwen,
machines en apparatuur of installaties door
BinckBank of door een derde waarvoor
BinckBank verantwoordelijk is, en/of;
• onjuistheden in en/of het niet en/of deels of
vertraagd ontvangen van al danniet via de
door BinckBank aangeboden producten of
diensten en/of de door Cliënt aan BinckBank
opgegeven telefoonnummer(s), faxnummer(s),
e-mailadres(sen) en/of postadres(sen),
berekeningen, saldo-opgave(n), of andere
door BinckBank aan Cliënt verschafte of te
verschaffen informatie, tenzij de betreffende
schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of
grove schuld van BinckBank.
2.37.2 BinckBank is niet aansprakelijk voor eventuele
schade die het gevolg is van, of verband houdt
met, door derden via de door BinckBank
aangeboden producten of diensten, verstrekte
beleggingsadviezen, koersinformatie, tips, analyses
en/of aanbevelingen en/of enige andere informatie,
tenzij Cliënt aantoont dat BinckBank bij de keuze
van de desbetreffende derde niet de vereiste
zorgvuldigheid in acht genomen heeft.
2.37.3 Indien BinckBank op grond van artikel 2.5 bij haar
dienstverlening gebruik maakt van derden en/
of zaken, waardepapieren, effecten of financiële
instrumenten van Cliënt, al dan niet op naam van
BinckBank, aan derden in bewaring geeft, dient
zij de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.
Indien BinckBank aantoont, dat zij zorgvuldig is
geweest in haar keuze, is zij niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van die derden. Indien Cliënt in dat
geval schade heeft geleden, zal BinckBank hem in
ieder geval zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij zijn
pogingen deze schade ongedaan te maken.
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2.37.4 BinckBank is niet aansprakelijk voor eventuele
schade die het gevolg is van, of verband houdt
met, de door BinckBank zelf via de door haar
aangeboden producten, en/of diensten, verstrekte
koersinformatie, tips, analyses en/of aanbevelingen
en/of enige andere informatie, tenzij deze op het
moment waarop dit werd verstrekt redelijkerwijs
niet verstrekt had mogen worden.
2.37.5 BinckBank is niet aansprakelijk voor
eventuele schade die het gevolg is van of
verband houdt met door Cliënt of door
Beleggingsonderneming gemaakte keuzes
ter zake van beveiligingsinstellingen en/of
beveiligingsmaatregelen of de (gedeeltelijke)
afwezigheid daarvan van de door BinckBank
aangeboden producten of diensten.
2.37.6 BinckBank is niet aansprakelijk voor eventuele
schade die het gevolg is van of verband houdt met
een tekortkoming in de uitvoering van (telefonische)
opdrachten en/of orders, noch voor schade als
gevolg van waardevermindering en/of voor door
Cliënt geleden verliezen of voor schade van welke
andere oorzaak ook, tenzij Cliënt aantoont dat
deze tekortkoming rechtstreeks te wijten is aan
grove schuld of eigen opzet van BinckBank bij de
uitvoering van desbetreffende opdracht en/of
order.
2.37.7 BinckBank is nimmer aansprakelijk voor schade die
Cliënt ondervindt van maatregelen die BinckBank
in het kader van enig dwingend voorschrift van
beurzen en toezichthouders moet nemen of meent
te moeten nemen.
2.37.8 BinckBank is niet aansprakelijk voor het niet
omwisselen door BinckBank van andere valuta dan
de euro in de euro of enige andere valuta noch is
zij aansprakelijk voor een daling of stijging van een
valutakoers.
2.37.9 Te allen tijden en onder elke omstandigheid zal
gelden dat BinckBank niet aansprakelijk is voor
indirecte schade en gevolgschade, waaronder
uitdrukkelijk begrepen wordt gederfde winst zoals
niet gerealiseerde koerswinsten en/of andere
voordelen welke enig verband houden met
het door Cliënt gebruik maken of willen maken
van door BinckBank aangeboden diensten en
producten.
2.37.10BinckBank is nimmer aansprakelijk voor welke
andere schade dan ook, behalve indien en
zover komt vast te staan dat deze schade het
rechtstreekse gevolg is van grove nalatigheid of
opzet van BinckBank bij het verrichten van haar
dienstverlening.
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2.38 Faillissement en beslag
2.38.1 Cliënt is verplicht BinckBank terstond
schriftelijk in te lichten over (iedere aanvraag
tot) diens faillissement, toepassing van de Wet
schuldsanering natuurlijke personen, indiening
van een verzoek tot verlening van (voorlopige)
surseance van betaling alsmede de verlening
zelf, toepassing van de noodregeling dan wel
(een aanvraag tot) onderbewindstelling of
ondercuratelestelling.
2.38.2 Gedurende faillissement toepassing van de Wet
schuldsanering natuurlijke personen, (voorlopige)
wettelijke schuldsanering, onderbewindstelling
of ondercuratelestelling van Cliënt, mogen alleen
door de curator en/of de bewindvoerder van
Cliënt dan wel door Cliënt met medewerking van
de bewindvoerder handelingen met betrekking
tot tegoeden op de Rekening worden verricht.
Indien BinckBank of Bewaarneemster als bedoeld
in artikel 25 een Rekening voor meer Cliënten
aanhoudt, is daarvoor tevens de medewerking van
die andere Cliënten vereist.
2.38.3 BinckBank is gerechtigd de kosten die de
toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke
personen ten aanzien van Cliënt, een faillissement
van Cliënt, een beslag dat ten laste van Cliënt is
gelegd, de ondercuratelestelling van Cliënt en een
bewindvoering van diens vermogen voor BinckBank
meebrengen, in rekening te brengen bij Cliënt.
2.38.4 Bij (derden) beslaglegging onder BinckBank en/of
Bewaarneemster ten laste van Cliënt zullen geen
beschikkingshandelingen met betrekking tot de
desbetreffende tegoeden op de Rekening worden
verricht.
2.39 Bewaring van financiële instrumenten
2.39.1 Financiële instrumenten worden bewaard
overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 25
van deze Voorwaarden.
2.40 Administratie van depots in financiële
instrumenten
2.40.1 BinckBank is belast met de administratie van het
depot in financiële instrumenten van Cliënt, voor
zover dat depot bestaat uit financiële instrumenten
die zijn toegelaten tot de notering op de beurzen
of handelsplatformen waarop Cliënt via BinckBank
kan beleggen.
2.40.2 Tot de aan administratie verbonden
werkzaamheden behoren onder andere het
innen van rente, aflossingen en dividenden, het
uitoefenen of te gelde maken van claimrechten, het
verkrijgen van nieuwe coupon- of dividendbladen,
het verrichten van conversiehandelingen en het
aanmelden van financiële instrumenten voor
vergaderingen.
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2.40.3 Indien financiële instrumenten van Cliënt door
BinckBank ingevolge het bepaalde in artikel
2.5 aan derden in bewaring zijn gegeven, zijn
die derden belast met de aan de administratie
van die financiële instrumenten verbonden
werkzaamheden, onverminderd de verplichting van
BinckBank om de bedragen die zij van die derden
ter zake van rente, aflossing, dividend of uit andere
hoofde ten behoeve van Cliënt ontvangt, aan Cliënt
af te dragen.
2.41 Looptijd orders in financiële instrumenten;
limietverlaging
2.41.1 Orders in financiële instrumenten worden door
BinckBank genoteerd gehouden gedurende een
door BinckBank te bepalen termijn. Met ingang
van de dag waarop financiële instrumenten exdividend of exclaim worden genoteerd, wordt een
door Cliënt gestelde limiet voor de aan- of verkoop
van dergelijke financiële instrumenten verminderd
met de rekenkundige waarde van het dividend
respectievelijk van de claim, doch uitsluitend
indien een dergelijke limietverlaging voortvloeit
uit de voorschriften of gebruiken die terzake van
financiële instrumenten van kracht zijn.
2.42 Wijzigingen en aanvullingen van de
Toepasselijke documentatie
2.42.1 BinckBank is te allen tijde gerechtigd de bepalingen
van de Toepasselijke documentatie eenzijdig
te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en
aanvullingen van de Toepasselijke documentatie
worden jegens Cliënt bindend binnen dertig
(30) dagen nadat BinckBank deze wijzigingen
of aanvullingen schriftelijk aan Cliënt heeft
medegedeeld.
2.42.2 Wijzigingen in de Toepasselijke documentatie
en mededeling daarvan vinden plaats door
middel van elektronische ter beschikkingstelling
aan Cliënt; per elektronische post en/of via
de internetsite van BinckBank. Cliënt stemt
uitdrukkelijk in met het elektronisch ter beschikking
stellen van de Toepasselijke documentatie per
elektronische post en/of via de internetportal
van BinckBank (benaderbaar via de website van
Beleggingsonderneming).
2.42.3 Indien Cliënt niet akkoord gaat met een aanvulling
of wijziging dient hij dit binnen dertig (30) dagen
na de mededeling schriftelijk aan BinckBank te
berichten. Het gebruik van de producten en/of
diensten van BinckBank kan na ontvangst van een
dergelijk bericht onmiddellijk worden beëindigd,
met inachtneming van het bepaalde onder artikel
34.
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2.42.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.42.1
zal een door BinckBank aangebrachte wijziging
of aanvulling in deze Voorwaarden direct na
kennisgeving bindend zijn voor BinckBank en
Cliënt indien die wijziging of aanvulling naar het
redelijk oordeel van BinckBank verband houdt
met of voortvloeit uit een uitspraak, instructie of
bindend advies waaraan BinckBank is gebonden
of zich gebonden acht, een wijziging van de
reglementen en voorschriften van beurzen en/
of handelsplatformen, clearingorganisaties en
(centrale) instituten voor afwikkeling of regelgeving
of slechts van praktische aard is.

3.

DIENSTVERLENING

3.1

Beleggingsonderneming geeft orders in financiële
instrumenten, voor rekening en risico van Cliënt,
door aan BinckBank. BinckBank voert deze orders uit
en verricht de eventueel hiermee samenhangende
bancaire handelingen overeenkomstig de
Toepasselijke documentatie en de afspraken tussen
BinckBank en de Beleggingsonderneming. BinckBank
zal geen orders in financiële instrumenten van Cliënt
persoonlijk accepteren.
BinckBank is vrij om te bepalen of zij de order van
Cliënt met een andere order van een andere Cliënt
van BinckBank afhandelt, of via een ander(e) partij,
gereglementeerde markt of platform, mits zij hierbij
de regels van artikel 3.4 naleeft.
Bij het uitvoeren van orders zal BinckBank alle
redelijke maatregelen nemen om het beste
resultaat voor Cliënt, waaronder de best mogelijke
prijs te halen (best execution). Cliënt gaat akkoord
met de uitvoering van orders anders dan op een
gereglementeerde markt of een multilaterale
handelsfaciliteit. Indien Beleggingsonderneming
een order van Cliënt samenvoegt met een order van
(een) andere Cliënt(en), zal BinckBank deze orders
gezamenlijk uitvoeren. Het is niet uitgesloten dat
een dergelijke samenvoeging nadelig voor u kan
zijn. BinckBank hanteert een toewijzingsbeleid bij
samengevoegde orders dat zorg draagt voor een
billijke toewijzing van samengevoegde orders.

3.2

3.3
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4.

VERANTWOORDELIJKHEID BIJ
DIENSTVERLENING

4.1

De dienstverlening van BinckBank aan Cliënt
beperkt zich tot het (doen) uitvoeren van door
Beleggingsonderneming voor rekening en risico van
Cliënt doorgegeven orders. Hierbij is BinckBank niet
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de door
Beleggingsonderneming verrichte dienstverlening,
en/of het door Beleggingsonderneming
gevoerde beleggingsbeleid. Van enige vorm van
beleggingsadvies door BinckBank is bij deze vorm
van dienstverlening geen sprake.

4.2

Cliënt verklaart uitdrukkelijk zich van deze verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsverdeling en
de hierbij behorende risico’s bewust te zijn.
Bij het verstrekken van beleggingsadvies of
het verrichten van vermogensbeheer, wint
Beleggingsonderneming de nodige informatie in,
betreffende de kennis en ervaring van Cliënt op
beleggingsgebied met betrekking tot de specifieke
soort product of dienst, zijn financiële situatie en
beleggingsdoelstellingen, om Cliënt de geschikte
producten en diensten te kunnen aanbevelen.
Hierdoor is BinckBank zelf niet gehouden
informatie in te winnen betreffende de kennis en
ervaring van Cliënt en is Beleggingsonderneming
verantwoordelijk voor de beoordeling of de door
Beleggingsonderneming voor Cliënt van BinckBank
afgenomen producten en diensten passend zijn voor
Cliënt.

5.

CLIËNT CLASSIFICATIE

5.1

Cliënt verklaart dat hij niet beroeps- of bedrijfsmatig
handelt of belegt in financiële instrumenten.
Hierdoor behoort hij tot de cliëntencategorie nietprofessionele belegger.
Cliënt is door BinckBank ingedeeld in de
cliëntencategorie niet-professionele belegger. Dit
betekent dat de aan Cliënt geboden bescherming
van zijn rechten als belegger de hoogst mogelijke is.
BinckBank is niet verplicht medewerking te verlenen
aan een verzoek van Cliënt om als een professionele
belegger te worden aangemerkt.

5.2

5.3

6.

CLIËNTACCEPTATIE

6.1

Cliënt kan gebruik maken van de dienstverlening
nadat de Rekening is geopend en Cliënt conform
de wettelijke bepalingen door BinckBank is
geïdentificeerd en aan de overige Cliëntacceptatievoorwaarden van BinckBank heeft voldaan.
Bij opening van de Rekening(en) verleent Cliënt
uitdrukkelijk toestemming aan BinckBank om de op
het openingsformulier verstrekte gegevens te (doen)
verifiëren. Het staat BinckBank vrij, doch zij heeft
daar geen verplichting toe, inlichtingen in te winnen
omtrent de kredietpositie van Cliënt bij het Bureau
Krediet Registratie (BKR) te Tiel.
BinckBank kan regels stellen inzake de identificatie
en acceptatie van een Client en/of de omvang,
aard en reikwijdte van de dienstverlening
met betrekking tot bepaalde categorieën van
natuurlijke personen, rechtspersonen en andere
samenwerkingsverbanden. Binck is gerechtigd
om een Cliënt, zonder opgaaf van redenen, niet te
accepteren.
Cliënt dient gedurende de duur van de relatie uit
hoofde van de dienstverlening tussen haar en
BinckBank aan het bepaalde in artikel 6.1 te voldoen.

6.2

6.3

6.4
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7.

EFFECTENKREDIET

8.3

7.1

Cliënt kan uitsluitend gebruik maken van de
mogelijkheid tot verkrijging van Kredietfaciliteit(en),
indien tussen BinckBank en Cliënt een daartoe
strekkende overeenkomst van kracht is.

8.4

8.

OPENEN EN DOEL REKENING(EN)

8.1

BinckBank zal ten name van Cliënt één of meerdere
Rekening(en) openen voor zowel:
a. het administreren van de voor Cliënt door
BinckBank gehouden financiële instrumenten en
gelden, als
b. het administreren van alle geldmutaties
en mutaties in de hoeveelheid en of soort
financiële instrumenten op de Rekening(en)
voortvloeiende uit overboekingen, de afwikkeling
van transacties in financiële instrumenten,
ontvangst van dividenden en coupons, boeking
van renten en kosten. In geval van transacties
in financiële instrumenten vindt op boekdatum
debitering respectievelijk creditering van de
Rekening, waarop de financiële instrumenten
die aan Cliënten toebehoren worden
geadministreerd, plaats onder gelijktijdige
creditering respectievelijk debitering van de
geldrekening. De betreffende mutaties zullen tot
uitdrukking worden gebracht in de Rekening(en),
die bestaa(t)(n) uit een administratie in financiële
instrumenten, een eurorekening en, voor zover
van toepassing, een US-dollarrekening of een in
enig andere valuta luidende rekening, zulks naar
discretie van BinckBank. BinckBank beschouwt
de eurorekening en de US-dollarrekening en de in
enig andere valuta luidende rekening(en), binnen
de Rekening als aparte geldrekeningen; over de
credit- en debetsaldi op elk van deze rekeningen
wordt afzonderlijk rente berekend.
c. BinckBank is tevens bevoegd voor elke valuta
anders dan de euro een rekening te openen
op naam van Client. BinckBank is niet verplicht
andere valuta dan de euro om te wisselen in euro
of enige andere valuta.
Ingeval van:
• enige inbreuk op het bij de toepasselijke wet- en
regelgeving bepaalde, en/of;
• enige niet-nakoming van een verplichting van
Cliënt jegens BinckBank, en/of;
• het ontbreken van de tijdige ontvangst van
volledige instructies van Cliënt, is BinckBank
gerechtigd, maar niet verplicht, om voor
rekening en risico van Cliënt beheers- en
beschikkingsdaden in verband met tegoeden op
de rekening te verrichten en daarbij de keuzes waaronder het (gedeeltelijk) afbouwen van aan
Cliënt toebehorende posities - te maken die naar
haar oordeel het meest wenselijk zijn.

8.2
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Cliënt kan slechts rechten ontlenen aan de
bepalingen inzake de rekening luidend in een andere
valuta dan euro en US dollars, indien een dergelijke
rekening na goedkeuring van BinckBank is geopend.
Na het sluiten van Cliëntenovereenkomst, het
openen van de Rekening(en) en de ontvangst door
BinckBank van overige verlangde documenten
respectievelijk informatie, is Cliënt bevoegd gebruik
te maken van de producten en diensten die hem
door BinckBank worden aangeboden.

9.

VOLMACHT EN TOESTEMMING

9.1

Cliënt verleent hierbij aan Beleggingsonderneming
volmacht om:
• voor rekening en risico van Cliënt, orders in
financiële instrumenten en eventueel hiermee
samenhangende handelingen aan BinckBank door
te geven;
• uitsluitend na een hiertoe strekkend telefonisch
of schriftelijk verzoek van Cliënt te hebben
ontvangen - opdrachten aan BinckBank te geven
tot overboeking van gelden van de op naam van
Cliënt aangehouden geldrekening bij BinckBank
naar (één van) de door Cliënt bij het openen van
zijn rekening schriftelijk aan BinckBank opgegeven
tegenrekening(en) bij een andere bank;
• om toestemming aan BinckBank te geven
terzake van het ter beschikking stellen van
wettelijk verplichte informatie via een duurzame
drager als bedoeld in artikel 1 van de Wet op
het financieel toezicht of via de website van
de Beleggingsonderneming, waarbij deze
toestemming wordt geacht te zijn gegeven op het
moment dat Beleggingsonderneming een order
namens Cliënt aan BinckBank doorgeeft.
• wijzigingen in de Toepasselijke documentatie
namens Cliënt te aanvaarden.
Cliënt verleent hierbij aan BinckBank volmacht om:
• zijn rekening bij BinckBank te belasten terzake
van de tussen Beleggingsonderneming en
Cliënt afgesproken vermogensbeheer-, advies-,
performance- en/of instapfee’s of andere
vergoedingen en/of de naar rato door te
berekenen kosten uit hoofde van het financiële
toezicht;
• om de rekening waarop de aan hem
toebehorende financiële instrumenten worden
gehouden en de hieraan gekoppelde geldrekening
te belasten voor al hetgeen hij uit hoofde van
deze Cliëntenovereenkomst en de Toepasselijke
documentatie aan BinckBank verschuldigd zal zijn;
• zijn wachtwoord bij BinckBank aan
Beleggingsonderneming te verstrekken, opdat
Beleggingsonderneming dit wachtwoord aan
Cliënt kan toesturen.

9.2
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9.3

• alle (rechts) handelingen te verrichten die
noodzakelijk zijn om een negatieve vrije
Bestedingsruimte van elke Binck Rekening
van Client op te heffen, waaronder begrepen
het verkopen van financiële instrumenten en
verrekening van de vordering van Binck op Client
met de opbrengst van de financiële instrumenten.
Cliënt verleent BinckBank bij voorbaat uitdrukkelijke
toestemming om:
• Beleggingsonderneming langs elektronische
weg inzage te verschaffen in de door BinckBank
geadministreerde gegevens betreffende de
Rekening(en);
• rekeningafschriften en jaaropgaven langs
elektronische weg aan Cliënt ter beschikking
te stellen op de internetportal van
BinckBank, benaderbaar via de website van
Beleggingsonderneming;
• wijzigingen en aanvullingen op de Toepasselijke
documentatie elektronisch ter beschikking te
stellen;
• overige informatie die BinckBank Cliënt dient/
wil (te) verstrekken, via het internetportal van
BinckBank (benaderbaar via de website van
Beleggingsonderneming) of via de (website van)
Beleggingsonderneming beschikbaar te stellen.

10. MEERDERE REKENINGHOUDERS
PER REKENING
10.1 Indien (één van) de Rekening(en) ten name van
meerdere rekeninghouders per rekening bij
BinckBank wordt aangehouden, zijn deze Cliënten
hoofdelijk verbonden jegens BinckBank en is
BinckBank gerechtigd ieder der Cliënten voor het
geheel van de verplichtingen verband houdende
met haar producten of diensten aan te spreken.
Alle (rechts)handelingen door ieder der Cliënten
in verband met de door BinckBank aangeboden
producten en/of diensten verricht zullen tevens de
andere Cliënten binden.
10.2 In geval BinckBank één of meer Cliënten uit de
hoofdelijke verbondenheid ontslaat dan wel met één
of meer van hen een regeling treft, al dan niet tegen
finale kwijting, geschiedt dit uitsluitend en alleen en
onder het voorbehoud dat de andere Cliënten voor
het geheel verbonden blijven. Het aandeel van de
uit de hoofdelijkheid ontslagen Cliënten kan door
andere Cliënten niet in mindering worden gebracht
op (hun) hoofdelijke verbondenheid.
10.3 Ten aanzien van enige vordering van Cliënt op
BinckBank voortvloeiende uit of samenhangende
met de door BinckBank geleverde producten
en/of diensten zullen Cliënten gezamenlijk één
vorderingsrecht jegens BinckBank hebben, tot welk
vorderingsrecht ieder der Cliënten voor het geheel
als schuldeiser gerechtigd zal zijn, zodat de betaling
door BinckBank aan één der Cliënten BinckBank ook
jegens de andere Cliënt(en) bevrijdt.
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10.4 Cliënten zijn jegens elkaar en jegens
BinckBank gerechtigd opdrachten te geven en
beschikkingshandelingen te verrichten ten aanzien
van de Rekening en/of de door BinckBank geleverde
producten en/of diensten. Voor zover nodig verlenen
Cliënten elkaar, over en weer, een onherroepelijke
volmacht tot het verrichten van dergelijke
handelingen.
10.5 Na het overlijden van één of meer der Cliënten
heeft/hebben de andere Cliënt(en), met uitsluiting
van de erfgenaam of erfgenamen van de overleden
Cliënt(en), de bevoegdheid om over de Rekening
en/of de door BinckBank aangeboden producten
of diensten te beschikken, een en ander met
inachtneming van de Toepasselijke documentatie,
wet- en regelgeving. De erfgenaam of erfgenamen
kunnen slechts over de Rekening(en) en/of de door
BinckBank aangeboden diensten of producten
beschikken nadat is voldaan aan door BinckBank
nader te stellen voorwaarden.
10.6 Indien de beveiliging van de rechten en belangen
van BinckBank zulks vereist, is BinckBank te allen
tijde gerechtigd voor alle of bepaalde handelingen
met betrekking tot de Rekening en/of de door
BinckBank aangeboden diensten of producten,
de medewerking van alle daartoe gerechtigden te
verlangen. BinckBank zal steeds bevoegd zijn om
een vordering van BinckBank op één der Cliënten
afzonderlijk te verrekenen met een saldo ten gunste
van Cliënten op de Rekening en om een vordering
van BinckBank uit hoofde van de rekening en/of de
door BinckBank aangeboden diensten of producten
te verrekenen met hetgeen BinckBank aan één der
Cliënten afzonderlijk verschuldigd is.

11. UITVOEREN VAN OPDRACHTEN
BETREFFENDE OVERBOEKING VAN
GELDEN
11.1 Cliënt kan, in het kader van de dienstverlening
door BinckBank uit hoofde van de Toepasselijke
documentatie, slechts opdracht geven tot
overboeking van gelden van Cliënt van (één van) de
Rekening(en), naar de in artikel 13 bedoelde vaste
tegenrekening(en) en naar de interne rekening(en) op
naam van Cliënt.
11.2 Opdrachten van Cliënt tot overboeking van gelden
van (één van) de (interne) rekening(en) naar een
andere interne rekening of naar de in artikel 13
bedoelde tegenrekening(en), kunnen op de door
BinckBank bepaalde of te bepalen wijze, met
inachtneming van de procedures zoals beschreven
in de Handleiding, zowel elektronisch, schriftelijk als
telefonisch worden gegeven.
11.3 BinckBank voert een opdracht van Cliënt slechts
uit met zijn instemming. Deze instemming wordt
verleend overeenkomstig de tussen BinckBank
en Cliënt overeengekomen procedures zoals
beschreven in de Handleiding.
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11.4

11.5

11.6

11.7

Als Cliënt instemt met een opdracht tot overboeking
van geld, op één van de manieren zoals omschreven
in de Handleiding, is deze transactie toegestaan.
Als tijdstip van ontvangst van een opdracht tot
overboeking van geld, geldt het tijdstip waarop Cliënt
zijn instemming aan deze opdracht heeft verleend
zoals omschreven in de Handleiding.
BinckBank voert een opdracht van Cliënt tot
overboeking van gelden slechts uit, indien de
bestedingsruimte van Cliënt, zoals beschreven in de
Handleiding, dit toelaat.
Cliënt kan een opdracht tot overboeking van geld
herroepen op de wijze zoals beschreven in de
Handleiding.
BinckBank mag een opdracht tot overboeking
van geld weigeren als deze onvolledig, onjuist
of onduidelijk is of als zij fraude, misbruik of
onregelmatigheden vermoedt.

12. UITVOERINGSTERMIJN OPDRACHTEN
TOT OVERBOEKING VAN GELD,
TEGENREKENING
12.1 BinckBank voert opdrachten tot overboeking van
geld van (één van) de Rekening(en) naar de in artikel
13 bedoelde tegenrekening(en), als het gaat om een
opdracht in euro’s binnen Nederland of naar een
land binnen de Europese Economische Ruimte (EER),
Zwitserland en Monaco, uiterlijk de eerstvolgende
werkdag na het moment van ontvangst van een
opdracht uit.
12.2 Voor schriftelijke betaalopdrachten is de
uitvoeringstermijn een dag langer.
12.3 Voor een betaling in de valuta van een EER-land
dat niet de euro als munteenheid heeft, geldt een
maximale uitvoeringstermijn van 4 werkdagen.

13. OVERBOEKEN VAN GELDEN; INTERNE
REKENING EN TEGENREKENING
13.1 Opdrachten van Cliënt tot overboeking van gelden
van (één van) de Rekening(en) kunnen op de door
BinckBank bepaalde of te bepalen wijze zowel
schriftelijk als telefonisch worden gegeven en
zullen uitsluitend kunnen geschieden naar een
rekening met dezelfde tenaamstelling bij BinckBank
of naar één van de door Cliënt bij het openen van
de rekening schriftelijk aan BinckBank opgegeven
tegenrekening(en) bij enige andere bank of financiële
instelling. Deze tegenrekening(en) kan/kunnen door
Cliënt worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging dient
op de door BinckBank bepaalde of te bepalen wijze
schriftelijk aan BinckBank te worden opgegeven.
Overboekingen in opdracht van Cliënt van gelden
van de rekening naar enige andere rekening buiten
BinckBank dan naar voornoemde tegenrekening(en)
zijn niet mogelijk, tenzij zulks tussen BinckBank en
Cliënt schriftelijk overeengekomen is. BinckBank
is niet gehouden opdracht(en) tot overboeking te
verifiëren.
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13.2 Storting en opname in contanten is niet mogelijk.
13.3 Overboekingen in opdracht van Cliënt van gelden
van enige rekening naar (één van) de Rekening(en)
zullen uitsluitend betrekking kunnen hebben op
bedragen in euro’s en/of US-dollars, tenzij Cliënt na
goedkeuring van BinckBank over een Rekening in
andere valuta beschikt. BinckBank zal bedragen die
worden overgemaakt in andere valuta dan euro’s of
US-dollars omrekenen naar euro’s en boeken op de
aangewezen Rekening(en).
Indien bedragen in US-dollars worden overgeboekt
zal door BinckBank binnen de betreffende
Rekening(en) automatisch een US-dollarrekening
worden geopend en zullen de bedragen op die
Rekening(en) worden geboekt. Indien reeds
een US-dollarrekening binnen een Rekening is
geopend, zullen bedragen in US-dollars op die USdollarrekening worden geboekt. Het voorgaande
geldt op gelijke wijze voor een Rekening luidend in
andere valuta’s die met toestemming van BinckBank
is geopend.
13.4 Indien Cliënt meer dan één Rekening aanhoudt, is
Cliënt gerechtigd op de door BinckBank bepaalde of
te bepalen wijze BinckBank opdracht te geven tot het
overboeken van gelden van de ene Rekening naar de
andere Rekening.
13.5 Overboekingen in opdracht van Cliënt:
• van eurobedragen van de eurorekening naar de
US-dollarrekening of naar een in enig andere
valuta luidende rekening;
• van bedragen in US-dollars van de USdollarrekening naar de eurorekening; en,
• van een in enig andere valuta luidende rekening
naar de eurorekening, zullen meerdere
keren op de dag uitgevoerd worden tegen de
omrekenkoers van het moment van uitvoering.
13.6 BinckBank kan kosten in rekening brengen voor het
overboeken van gelden van:
• de eurorekening naar de US-dollarrekening
of naar de in een enig andere vreemde valuta
luidende rekening; van bedragen in US-dollars van
de US-dollarrekening naar de eurorekening; en
• van bedragen in vreemde valuta van de in deze
vreemde valuta luidende rekening naar de
eurorekening.
Deze kosten staan vermeld op het Tarieven &
Conditieoverzicht BinckBank.
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14. GEEN VALUTERING
14.1 BinckBank maakt geen gebruik van valutering
bij geldoverboekingen. De valutadatum van de
bijschrijving op de Rekening van de Cliënt valt
uiterlijk op de werkdag waarop het bedrag van
de betalingstransactie op de rekening wordt
gecrediteerd. De valutadatum van de afschrijving
van de Rekening van Cliënt valt niet vroeger
dan het tijdstip waarop het bedrag van de
betalingstransactie van de rekening is gedebiteerd.
14.2 Bij transacties wordt de valutadatum bepaald door
de datum van afwikkeling van de desbetreffende
transactie. Hierbij geldt over het algemeen
(Euronext) het volgende:
• Aandelen, obligaties en dergelijke:
transactiedatum + 2 settlementsdagen =
valutadatum
• Opties: transactiedatum + 1 handelsdag =
valutadatum

15. SALDO
15.1 Cliënt is verplicht er zorg voor te dragen dat het
saldo op elke Rekening ongeacht of deze bestaat
uit één of meer rekeningen in euro’s of in andere
valuta’s, steeds positief is dan wel ten minste gelijk
aan de van toepassing zijnde kredietlimiet.
15.2 BinckBank kan de rekeninghouder een debetstand
toestaan tot een door BinckBank te bepalen
maximum bedrag en duur, onder door BinckBank
te stellen voorwaarden welke neergelegd zijn in de
Overeenkomst Effectenkrediet.
15.3 Cliënt is in gebreke indien hij niet op eerste verzoek
van BinckBank onmiddellijk een tekort op de
Rekening aanzuivert.

16. OVERBOEKEN VAN FINANCIËLE
INSTRUMENTEN
16.1 Opdrachten van Cliënt tot overboeking van financiële
instrumenten van een Rekening naar enige andere
rekening zullen uitsluitend schriftelijk kunnen
worden gegeven op de door BinckBank bepaalde
wijze of op een andere door BinckBank te bepalen
wijze.

17. RENTE
17.1 BinckBank vergoedt geen rente over de tegoeden
(creditsaldi) op de Rekening(en), tenzij hieromtrent
met Cliënt schriftelijk andersluidende afspraken
zijn gemaakt. Voor zover van toepassing en indien
niet anders is overeengekomen, zal BinckBank de
(eurorekening en/of US-dollarrekening en/of de
in enig andere vreemde valuta luidende rekening
van de) Rekening eenmaal per kwartaal voor deze
rente(n) crediteren.
17.2 Over de debetsaldi op de Rekening(en) is Cliënt
een door BinckBank te bepalen rente verschuldigd.
De hoogte van de rentepercentages staan in het
Tarieven & Conditieoverzicht.
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17.3 BinckBank bepaalt de periode waarover de rente(n)
wordt (worden) genoten dan wel waarover rente over
de tegoeden is verschuldigd, alsmede de tijdstippen
waarop de genoten en/of verschuldigde rente op de
Rekening(en) wordt geboekt.
17.4 Bij opheffing van de Rekening(en) wordt tevens
de tot op dat moment opgebouwde rente en de
tot op dat moment eventueel verschuldigde rente
verrekend.
17.5 Ten aanzien van de door BinckBank in verband met
de Rekening(en) verleende Kredietfaciliteit(en) en
de met Cliënt terzake overeengekomen condities,
daaronder begrepen door Cliënt te vergoeden
debetrente(n) over de door Cliënt opgenomen
kredietbedragen van de (eurorekening en/of US
dollarrekening) rekening, is de Overeenkomst
Effectenkrediet van toepassing, tenzij Cliënt en
BinckBank schriftelijk anders zijn overeengekomen.
BinckBank zal gerechtigd zijn de rekening op een
door BinckBank te bepalen tijdstip voor de door
Cliënt verschuldigde rente(n) te debiteren.
17.6 Indien sprake is van een tekort in de
bestedingsruimte van Cliënt als bedoeld in artikel
22 zal BinckBank gerechtigd zijn aan Cliënt over
het tekort een verhoogd rentetarief in rekening te
brengen zoals dat van tijd tot tijd door BinckBank zal
worden vastgesteld en aan Cliënt zal worden bekend
gemaakt.
17.7 Wijzigingen in rentepercentages kunnen met
onmiddellijke ingang worden toegepast.

18. VALUTA EN OMREKENING
18.1 Alle niet in euro’s genoteerde financiële instrumenten worden in euro’s met Cliënt afgerekend.
BinckBank verwerkt een door Cliënt gegeven
order tegen de op transactiedatum, of, indien
van toepassing, op een later tijdstip, in de markt
geldende actuele wisselkoersen. Aansprakelijkheid
van BinckBank voor schade die Cliënt mogelijkerwijs
zou kunnen lijden doordat de koers afwijkt van die
welke eerder aan Cliënt bekend werd gemaakt, wordt
nadrukkelijk uitgesloten.
18.2 Indien Cliënt binnen de Rekening een US-dollarrekening of met goedkeuring van BinckBank (een)
rekening(en) luidend in andere valuta aanhoudt,
geldt het in het vorige lid bepaalde niet voor
financiële instrumenten die noteren in US-dollars/de
valuta waarin deze andere rekening luid(t)(en). Indien
Cliënt een order plaatst voor dergelijke financiële
instrumenten en voldaan is aan alle toepasselijke
voorwaarden, worden de uit hoofde van die
transactie verschuldigde bedragen, ongeacht het
saldo op de eurorekening, ten laste of ten gunste van
de US-dollarrekening respectievelijk de betreffende
rekening luidend in andere valuta gebracht.
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18.3 BinckBank kan kosten in rekening brengen voor het
omwisselen van andere valuta’s in euro. Deze kosten
staan vermeld op het Tarieven & Conditieoverzicht
BinckBank.

19. CLAIMS, CONVERTEERBARE OBLIGATIES,
EXPIRATIE OPTIES, STOCKDIVIDEND
19.1 Terzake claims geldt dat BinckBank, bij gebreke
van de tijdige ontvangst van volledige instructies
van Cliënt, de claims zal verkopen. Cliënt zal
daarvoor aan BinckBank de vergoedingen betalen
overeenkomstig hetgeen hieromtrent in de aan
Cliënt verstrekte en/of te verstrekken informatie is
bepaald.
19.2 Ter zake van converteerbare obligaties geldt
dat indien Cliënt BinckBank niet tijdig instrueert
en BinckBank conform het bepaalde artikel 8.2
voor Cliënt een keuze maakt, Cliënt gehouden
is BinckBank de vergoedingen te betalen
overeenkomstig hetgeen hieromtrent in de aan
Cliënt verstrekte en/of te verstrekken informatie is
bepaald.
19.3 Indien Cliënt BinckBank bij expiratie van
optiecontracten niet tijdig instrueert tot het
uitoefenen dan wel verkopen van de optie, zal
BinckBank actie ondernemen op basis van de
geldende expiratie procedure beschreven in de
Handleiding.
19.4 In het kader van de administratie van de voor Cliënt
gehouden financiële instrumenten zal, indien het uit
te keren dividend, ter keuze van de aandeelhouder
in contant dividend of stockdividend ter beschikking
wordt gesteld, door BinckBank of door de derde
die BinckBank bij de bewaring en administratie
heeft ingeschakeld, steeds gekozen worden voor
contant dividend, tenzij Cliënt tijdig een andere
keuze kenbaar heeft gemaakt ten aanzien van het
keuzedividend.

20. STEMRECHT
20.1 Cliënt kan met betrekking tot de door BinckBank
voor Cliënt gehouden financiële instrumenten
een derde volmacht geven het stemrecht namens
Cliënt uit te oefenen. In het geval dat BinckBank
aan Cliënt of de gevolmachtigde enig document
heeft afgegeven ten bewijze van het recht van
Cliënt of de gevolmachtigde met betrekking tot
bepaalde financiële instrumenten in verband met
een vergadering van houders van die financiële
instrumenten, zal BinckBank niet verplicht zijn enige
order van Cliënt met betrekking tot die financiële
instrumenten uit te voeren totdat het document is
teruggegeven of zijn functie heeft verloren.
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21. UITVOEREN VAN ORDERS
21.1 BinckBank is gerechtigd de door Cliënt via de
Beleggingsonderneming gegeven orders in
gedeelten of slechts gedeeltelijk uit te (doen) voeren,
in welk verband zich koersverschillen kunnen
voordoen. BinckBank zal niet aansprakelijk zijn voor
schade in verband met of voortvloeiende uit op
dergelijke wijze geheel of gedeeltelijk uitgevoerde
orders, tenzij de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van BinckBank, alles met inachtneming
van het bepaalde in artikel 2.12. Indien uitvoering
van een order als bedoeld in dit artikel plaatsvindt
op meerdere dagen is BinckBank gerechtigd Cliënt
per deelverwerking op dagbasis provisiekosten
in rekening te brengen. Uitvoering van orders zal
plaatsvinden overeenkomstig de gebruikelijke of
vastgelegde handels- of afwikkelingsprocedures in
de jurisdictie waarin of de markt waarop de order
moet worden uitgevoerd en overigens conform het
in artikel 3 bepaalde.
21.2 BinckBank zal orders pas trachten uit te voeren
indien de bestedingsruimte van Cliënt die uitvoering
toelaat.
De bestedingsruimte van Cliënt wordt bepaald door
de toepasselijke wet- en regelgeving en de regels van
BinckBank zoals opgenomen in artikel 22.
21.3 Indien in het geval van een verkooporder de
desbetreffende financiële instrumenten niet of in
onvoldoende mate aanwezig zijn op de rekening
van Cliënt (zulks te bepalen aan de hand van de
toepasselijk wet- en regelgeving of het bepaalde
in de Handleiding), heeft BinckBank het recht de
verkooporder niet uit te voeren totdat Cliënt over alle
vereiste financiële instrumenten beschikt.
21.4 De door BinckBank via de door haar aangeboden
producten of diensten verstrekte informatie over
uitvoeringen van orders wordt steeds onder
voorbehoud gegeven en Cliënt kan daaraan geen
rechten ontlenen. Uit het ontbreken van berichten
omtrent uitvoeringen van orders mag niet worden
afgeleid dat orders niet zijn uitgevoerd.
21.5 Cliënt aanvaardt het risico dat een tegenpartij zijn
verplichtingen niet nakomt en als gevolg daarvan een
koersverlies intreedt. Onverminderd het bepaalde
in artikel 2.37 is BinckBank derhalve evenmin
aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet
kunnen voldoen aan de verplichtingen door een
tegenpartij.

22. TEKORT IN BESTEDINGSRUIMTE
22.1 Indien sprake is van een tekort in de bestedingsruimte van Cliënt als bedoeld in artikel 21.2, treedt
de tekortenprocedure in werking zoals omschreven
in de Handleiding.
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23. FUTURES
23.1 BinckBank en Cliënt komen overeen dat bij
transacties in futures geen fysieke levering plaats
vindt, doch uitsluiten afrekening in contanten.
Teneinde dit te bewerkstelligen:
a. Sluit Cliënt op de dag waarop de onderliggende
waarde geleverd of ontvangen dient te worden
(Expiratiedatum) minus 5 beursdagen zijn
openstaande posities.
b. Is het Cliënt vanaf de Expiratiedatum minus 5
beursdagen niet meer toegestaan om nieuwe
posities in de desbetreffende leveringsmaand te
openen.
Indien Cliënt in strijd met voornoemde verplichtingen
handelt, is BinckBank bevoegd om deze posities,
vanaf de opening van de vierde beursdag, te sluiten.
BinckBank is niet aansprakelijk voor de prijs die
tot stand komt bij het sluiten van een positie. Een
eventueel nog lopende order in de positie wordt
door BinckBank geroyeerd.

25.3

24. RAPPORTAGES
24.1 BinckBank verstrekt Cliënt de volgende stukken
met betrekking tot de op zijn naam staande
geldrekening en rekening betreffende financiële
instrumenten door publicatie op de website van
Beleggingsonderneming:
a. rekeningafschriften die na elke transactie worden
opgemaakt;
b. maandelijkse positieoverzichten; en
c. fiscale jaaropgaven.
24.2 Uitsluitend indien Cliënt hierom verzoekt, zullen
rekeningafschriften, positieoverzichten en fiscale
jaaropgaven schriftelijk kunnen worden toegezonden. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

25.4

25. BEWARING VAN FINANCIËLE
INSTRUMENTEN
25.1 De effecten en derivaten van Cliënt worden
bewaard in het verzameldepot van BinckBank zoals
bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (Wge). De
bepalingen van de Wge zijn van toepassing op de
bewaring van deze effecten en derivaten. Effecten
die geen deel uit maken van het verzameldepot van
BinckBank worden bewaard door Bewaarneemster
(Bewaarbedrijf). Op de bewaring en administratie
van effecten door Bewaarneemster en BinckBank
zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing
evenals hoofdstuk 6 van de Handleiding.
25.2 BinckBank en Bewaarneemster dragen er zorg
voor dat alle uit hoofde van de relatie tussen Cliënt
en BinckBank voor Cliënt gehouden rechten (als
hierna omschreven) uitsluitend worden gehouden
door Bewaarneemster en door Bewaarneemster
ten behoeve van de desbetreffende Cliënt worden
uitgeoefend, een en ander voor zover zulks ten
aanzien van de betreffende rechten redelijkerwijs
mogelijk is.
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25.5

25.6

Onder “rechten” worden in dit artikel verstaan
alle door Bewaarneemster als zodanig aanvaarde
rechten die door Bewaarneemster op eigen naam
gehouden worden ten behoeve van Cliënten. Onder
“financiële instrumenten” worden in dit artikel
verstaan aandelen, obligaties, warrants, en andere
al dan niet soortgelijke, door Bewaarneemster als
zodanig aanvaarde goederen, voor zover deze niet
de status van opties en/of futures hebben.
Bewaarneemster zal met betrekking tot de door
haar ten behoeve van Cliënt gehouden rechten
uitsluitend jegens Cliënt verplichtingen hebben.
Deze verplichting houdt in dat Bewaarneemster
gehouden is om Cliënt de financiële instrumenten te
leveren die op de bij BinckBank gehouden rekening,
waarop de financiële instrumenten die aan Cliënt
toebehoren, geadministreerd staan. Cliënt is bij
uitsluiting bevoegd aan Bewaarneemster opdrachten
te geven met betrekking tot de voor hem gehouden
rechten. Het is Bewaarneemster niet toegestaan de
rechten uit te oefenen, anders dan overeenkomstig
de instructies van Cliënt en het in deze Voorwaarden
geregelde.
Cliënt geeft zijn opdrachten met betrekking tot de
rechten aan BinckBank, die bevoegd zal zijn namens
Cliënt jegens Bewaarneemster op te treden.
Bewaarneemster zal voor zover zij of BinckBank
zulks nodig acht in verband met de werkzaamheden
ten behoeve van Cliënten gebruik maken van derden,
waarbij onder meer sprake zal kunnen zijn van het
in bewaring geven van financiële instrumenten
aan derden en het verkrijgen van rechten ten
aanzien van financiële instrumenten via die derden.
Mogelijk zullen deze derden zich buiten de Europese
Economische Ruimte (‘EER’) bevinden. Hierdoor
kunnen de rechten ten aanzien van financiële
instrumenten, die bij deze derden bewaard of
geadministreerd worden, door de lokale wetgeving
van deze derden beheerst worden.
Cliënt is zich ervan bewust dat ingeval van nietnakoming of faillissement van die derde partij,
rechten zijn verbonden aan de effecten die afwijken
van het recht dat geldt in de EER.
Om de eigendomsrechten van Cliënt op de
financiële instrumenten, die aan Cliënt toebehoren,
adequaat te kunnen beschermen, zullen de via
derden bewaarde of geadministreerde financiële
instrumenten op naam van Bewaarneemster of op
naam van Cliënt staan. Hierdoor is gewaarborgd dat
de aan Cliënt toebehorende financiële instrumenten
niet in de eventuele failliete boedel van BinckBank
vallen.
Indien BinckBank en/of Bewaarneemster effecten
in bewaring geven bij een derde partij, kan deze
derde partij de effecten van Cliënt aanhouden via
een verzamelrekening op naam van BinckBank
(omnibusaccount) waarop effecten van meerdere
cliënten van BinckBank worden bewaard.
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Cliënt is zich er van bewust dat in geval van nietnakoming (bijvoorbeeld tekort op omnibusaccount)
of faillissement van een derde partij, hij niet (al) zijn
effecten kan terugkrijgen.
25.7 BinckBank draagt zorg voor de selectie van die
derden. BinckBank is niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van de hiervoor genoemde derden
indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derden
de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.
Bewaarneemster zal niet aansprakelijk zijn voor
tekortkomingen van bedoelde derden, behoudens
indien aan Bewaarneemster zelf opzet of grove
schuld te verwijten valt.
25.8 De voor- en nadelen welke voortvloeien uit of
verband houden met de rechten komen ten
bate respectievelijk ten laste van Cliënt, zodat
Bewaarneemster terzake van de rechten geen enkel
economisch of commercieel risico loopt.
25.9 BinckBank is belast met de werkzaamheden
die het beheer van de door Bewaarneemster
ten behoeve van Cliënt gehouden rechten met
zich brengt, waaronder het innen van rente
en dividend, het realiseren van claimrechten,
het verkrijgen van coupon- of dividendbladen,
het verrichten van conversiehandelingen, het
aanmelden voor vergaderingen en het behandelen
van verkoopopdrachten en het (doen) geven van
instructies aan correspondenten met betrekking
tot dergelijke werkzaamheden. Voor zover mogelijk
zal Bewaarneemster BinckBank steeds in staat
stellen deze werkzaamheden – zo nodig namens
Bewaarneemster – te verrichten. Behoudens in het
geval van opzet of grove schuld van Bewaarneemster
zelf berust terzake deze werkzaamheden geen
aansprakelijkheid bij Bewaarneemster.
25.10 BinckBank en Bewaarneemster zullen niet verplicht
zijn de nummers van de rechten of de daarmee
corresponderende financiële instrumenten te
registreren, zij het dat met betrekking tot rechten
ten aanzien van financiële instrumenten waarbij
bijzondere rechten verbonden zijn aan bepaalde
nummers, de betreffende nummers apart voor
Cliënt zullen worden geadministreerd, en dat voor
zover de rechten of de daartegenover staande
financiële instrumenten onderhevig zijn aan
uitloting, BinckBank en Bewaarneemster ervoor
zorg zullen dragen dat, telkens bij uitloting, een
met de gerechtigdheid van Cliënt overeenkomend
bedrag aan voor aflossing aangewezen rechten of
daartegenover staande financiële instrumenten
wordt toegewezen aan Cliënt.
25.11 Alle rechten welke Cliënt van tijd tot tijd heeft
jegens Bewaarneemster met betrekking tot ten
behoeve van Cliënt gehouden rechten, waaronder
de rechten tot uitbetaling van in verband met de
rechten ontvangen bedragen, worden hierbij door
Cliënt verpand aan BinckBank tot zekerheid voor al
hetgeen BinckBank, uit welken hoofde ook, al dan
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niet opeisbaar of onder voorwaarde van Cliënt te
vorderen heeft of zal hebben.
BinckBank is bevoegd namens Bewaarneemster
mededeling van dit pandrecht en eventueel andere
krachtens dit artikel verrichte verpandingen in
ontvangst te nemen. Cliënt is gehouden telkens
wanneer BinckBank dat wenselijk acht zijn
rechten jegens Bewaarneemster aan BinckBank te
verpanden. Cliënt machtigt BinckBank onherroepelijk
desgewenst een dergelijke verpanding namens Cliënt
tot stand te brengen en van die verpanding kennis te
geven aan Bewaarneemster.
Zolang BinckBank niet het tegendeel te kennen
gegeven heeft, wordt zij geacht telkens afstand te
doen van een pandrecht indien en voor zover zulks
nodig is om Bewaarneemster in staat te stellen
het recht van Cliënt te honoreren als ware er geen
pandrecht.
Zodra echter BinckBank aan Bewaarneemster
te kennen gegeven heeft niet langer met de
honorering van rechten van Cliënt akkoord te gaan,
zal geen afstand van het pandrecht meer worden
verondersteld en zal Bewaarneemster honorering
van de rechten van Cliënt weigeren op grond van het
pandrecht van BinckBank.
BinckBank zal van deze bevoegdheid geen onredelijk
gebruik maken. BinckBank kan haar bevoegdheden
als pandhoudster niettegenstaande het in artikel
25.4 bepaalde onverminderd uitoefenen. Cliënt
verleent BinckBank de bevoegdheid om de rechten
van Cliënt jegens Bewaarneemster, die krachtens
dit artikel aan BinckBank zijn of worden verpand, te
herverpanden aan derden.
25.12 Bewaarneemster is verplicht met betrekking tot elk
soort rechten er te allen tijde zorg voor te dragen dat
de door haar gehouden rechten van die soort naar
hun inhoud en hoeveelheid overeenstemmen met
de daartegenover staande rechten van Cliënt jegens
Bewaarneemster.
Indien door een oorzaak welke niet aan de opzet
of grove schuld van Bewaarneemster kan worden
toegerekend de door Bewaarneemster gehouden
rechten van enige soort te eniger tijd tekortschieten
ten opzichte van de daartegenover staande rechten
van Cliënten jegens Bewaarneemster, zal het
tekort door Bewaarneemster worden omgeslagen
over Cliënten die dergelijke rechten kunnen doen
gelden jegens Bewaarneemster aan het einde van
de werkdag voorafgaand aan de dag waarop het
verschil door BinckBank wordt vastgesteld en wel
in verhouding tot de omvang van de betreffende
rechten van die Cliënten. Bewaarneemster is in een
dergelijk geval niet tot meer verplicht dan te trachten
de oorzaak van het verschil zoveel mogelijk weg te
nemen. Met name is Bewaarneemster niet verplicht
rechten te verwerven ter opheffing van het verschil.

BB/PROF/VW/TD/0418

De kosten gemaakt met het doel de oorzaak van het
verschil weg te nemen kunnen, op dezelfde voet als
in de vorige alinea voor het tekort bepaald is, worden
omgeslagen.
De in de tweede alinea bedoelde omslag van het
tekort zal geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt
worden naarmate dat tekort ten gevolge van door
Bewaarneemster genomen maatregelen afneemt.
Zodra Bewaarneemster ontdekt dat er een tekort
is ontstaan of kan ontstaan heeft zij het recht
uitvoering van opdrachten met betrekking tot de
rechten van de betreffende soort te weigeren, totdat
vastgesteld is dat geen tekort ontstaat of omslag van
het tekort heeft plaatsgevonden. Bewaarneemster
zal in een dergelijk geval met de meeste spoed
handelen en indien er sprake is van een omslag
daarover terstond al dan niet via BinckBank aan
Cliënten die daarbij betrokken zijn mededeling doen.
25.13 Voor de door Cliënt aan BinckBank en
Bewaarneemster verschuldigde bedragen zal
BinckBank de in haar boeken gevoerde rekening van
Cliënt debiteren.
25.14 BinckBank garandeert jegens Cliënt de nakoming
van alle verplichtingen van Bewaarneemster jegens
Cliënt.
25.15 Voor zover daarvan in deze Voorwaarden niet is
afgeweken, zijn op de verhoudingen tussen Cliënt
enerzijds en BinckBank en Bewaarneemster
anderzijds voorts van overeenkomstige toepassing
deze Voorwaarden welke de betrekkingen tussen
Cliënten en BinckBank regelen.
25.16 Indien en voor zover op grond van haar onredelijk
bezwarend karakter of op grond van redelijkheid en
billijkheid op enige in deze Voorwaarden opgenomen
bepaling geen beroep kan worden gedaan, komt
daaraan de werking toe van een als geldig aan te
merken bepaling, waarvan de strekking in zodanige
mate aan de eerste bepaling beantwoordt, dat
aangenomen moet worden dat deze bepaling zou
zijn opgenomen, indien van de eerste wegens haar
ongeldigheid was afgezien.

27. VERPANDING

26. BELANGENBESCHERMING

Verpandingsbevoegdheid/Vervreemding
27.4 Cliënt verklaart dat hij tot het verpanden van de
goederen bevoegd is, dat op de goederen geen
zekerheids of andere rechten in welke vorm dan
ook van derden rusten, dat de goederen vrij zijn van
beslag en dat de goederen niet reeds bij voorbaat
aan een ander zijn overgedragen of met beperkte
rechten bezwaard.
27.5 Het is Cliënt niet toegestaan de goederen geheel of
ten dele aan derden over te dragen of te verpanden,
dan wel te bezwaren met andere beperkte rechten,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
BinckBank, of enige andere handeling te verrichten
die de rechten van BinckBank als pandhouder
zouden kunnen schaden.

26.1 Indien De Nederlandsche Bank bekend
maakt dat een financiële onderneming als
betalingsonmachtig moet worden aangemerkt,
treedt het beleggerscompensatiestelsel en het
depositogarantiestelsel in werking. Voor de
beantwoording van de vraag welke vorderingen van
welke personen voor vergoeding in aanmerking
komen, is de tekst van het Besluit bijzondere
prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en
depositogarantie Wft bepalend.
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Verpanding
27.1 Tot meerdere zekerheid voor al hetgeen BinckBank,
uit welke hoofde dan ook, al dan niet opeisbaar
of onder voorwaarde van Cliënt te vorderen heeft
of mocht krijgen, verpandt Cliënt – voor zover
mogelijk – hierbij (en zal Cliënt op eerste verzoek van
BinckBank tot verpanding overgaan) aan BinckBank:
a) Alle aan Bewaarneemster in bewaring gegeven
en in de toekomst in bewaring te geven
financiële instrumenten – voor zover deze
door Bewaarneemster ten behoeve van Cliënt
geïndividualiseerd zijn of zullen worden – alsmede
alle huidige dan wel toekomstige rechten tot
uitlevering van financiële instrumenten die
voortvloeien uit de bewaargeving ten name
van Cliënt jegens Bewaarneemster, voor zover
dit financiële instrumenten betreft die niet ten
behoeve van cliënt zijn geïndividualiseerd
b) Al zijn huidige en toekomstige vorderingen
uit welke hoofde dan ook van Cliënt jegens
BinckBank.
27.2 Het in het vorige artikellid bedoelde pandrecht
omvat mede een recht van pand op alle terzake
de verpande financiële instrumenten, rechten
en vorderingen te ontvangen vergoedingen.
Het pandrecht zal telkens tot stand komen
op het moment waarop BinckBank dan wel
Bewaarneemster de te verpanden goederen onder
zich krijgt respectievelijk het moment waarop de
rechten ontstaan.
27.3 Onverminderd het voorafgaande is Cliënt verplicht
om op eerste verzoek van BinckBank al datgene
te doen en daarvoor medewerking te verlenen
teneinde het in dit artikel bedoelde pandrecht
te vestigen en verleent daartoe hierbij een
onvoorwaardelijk en onherroepelijke volmacht
aan BinckBank om alle handelingen te verrichten
die noodzakelijk dan wel wenselijk zijn met het
oog op het vestigen van de in dit artikel bedoelde
pandrecht(en).
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Verplichting tot het stellen van zekerheden
27.6 Cliënt is gehouden op eerste verzoek van BinckBank
in de door BinckBank gewenste vorm en omvang
zekerheid te stellen of gestelde zekerheden aan te
vullen of te vervangen. Voor een dergelijk verzoek
van BinckBank gelden geen vormvoorschriften of
termijnen.
Herverpanding
27.7 BinckBank is bevoegd tot herverpanding van de
goederen ter securering van een schuld aangegaan
of aan te gaan door BinckBank, mits die schuld
niet hoger is dan de vordering van BinckBank op
Cliënt, de herverpanding niet verder gaat dan op het
moment van de herverpanding redelijkerwijs nodig
is ter dekking van hetgeen BinckBank van Cliënt te
vorderen heeft of zal krijgen en de herverpande
goederen onmiddellijk na de aflossing van de
schuld door Cliënt uit de herverpanding worden
vrijgemaakt.
Uitoefening pandrecht
27.8 BinckBank zal het ingevolge artikel 27.1 aan haar
verleende pandrecht of te verlenen pandrecht
uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek, voor zover daarvan niet
in de bepalingen van dit artikel wordt afgeweken.
Cliënt verleent hierbij, voor zoveel nodig en voor
zover de wet zulks toelaat, aan BinckBank het recht
om de aan haar verpande rechten met betrekking
tot financiële instrumenten, additionele rechten en
vorderingen mede namens Cliënt uit te oefenen,
te incasseren en daarvoor kwijting te verlenen en
om ook overigens de goederen te beheren, de
uitoefening van aan deze goederen verbonden
bevoegdheden daaronder begrepen.
27.9 Indien Cliënt niet terstond gevolg geeft aan het
eerste verzoek van BinckBank tot het stellen,
aanvullen of vervangen van zekerheden zo mede
indien Cliënt in enig ander opzicht niet aan zijn
verplichtingen jegens BinckBank voldoet, wordt,
ongeacht het bepaalde in enige overeenkomst
tussen BinckBank en Cliënt, al hetgeen Cliënt aan
BinckBank verschuldigd is, of worden, ter keuze
aan BinckBank, uitsluitend de door BinckBank
aangewezen verplichtingen en verbintenissen,
onmiddellijk opeisbaar en is BinckBank gerechtigd
tot liquidatie van de positie(s) van Cliënt over te
gaan en naar haar keuze de goederen of een
gedeelte daarvan zonder voorafgaande mededeling,
sommatie of ingebrekestelling op de meest gerede
wijze te verkopen en het aan BinckBank volgens
haar administratie verschuldigde met rente en
kosten op de opbrengst te verhalen dan wel zich
overeenkomstig de wet uit het pand te voldoen.
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27.10 De door inning of verkoop van de goederen door
BinckBank verkregen opbrengsten worden in de
door BinckBank te bepalen volgorde in mindering
gebracht op de vorderingen van BinckBank op Cliënt
en de verschillende onderdelen daarvan.
27.11 Indien BinckBank tot verkoop van de goederen
wil overgaan is zij niet verplicht daarvan vooraf
mededeling te doen aan Cliënt of aan hen die op
een verpand goed een beperkt recht hebben of
daarop beslag hebben gelegd. BinckBank is niet
verplicht Cliënt, alsmede hen die een beperkt recht
op een verpand goed hebben of daarop beslag
hebben gelegd, kennis te geven van een plaats gehad
hebbende verkoop van de goederen.
27.12 Cliënt zal niet het recht hebben de President van de
Rechtbank te verzoeken te bepalen dat de goederen
op een van artikel 3:250 Burgerlijk Wetboek
afwijkende wijze worden verkocht.
27.13 Bij de liquidatie van de positie(s) van Cliënt is
BinckBank bevoegd voor rekening en risico van
Cliënt transacties te sluiten ter vermindering van
de verplichtingen van Cliënt, daaronder tevens
begrepen het uitoefenen van het uit een voor
rekening en risico van Cliënt gesloten optie- of
termijncontract voortvloeiend recht tot koop of
verkoop van de onderliggende waarden.
Informatieplicht
27.14 Cliënt verbindt zich BinckBank onmiddellijk en op
ieder moment op de hoogte te stellen van al hetgeen
van belang kan zijn voor BinckBank in verband
met het behoud en de uitoefening van de rechten
van BinckBank uit hoofde van het pandrecht van
BinckBank, zoals o.a. een aanvrage van faillissement
van Cliënt, toepassing van de Wet schuldsanering
natuurlijke personen, aanvrage van surséance
van betaling door Cliënt, beslag op de goederen
en beëindiging van de zakelijke activiteiten van
Cliënt. Terzake rust op BinckBank geen zelfstandige
onderzoeksplicht. Cliënt is tevens verplicht om, al
naar gelang het zich voordoende geval, personen
zoals curatoren, bewindvoerders of beslagleggers,
onverwijld op het bestaan van het pandrecht van
BinckBank en daarmee samenhangende akten
alsook op de daaruit voor BinckBank voortvloeiende
rechten te wijzen.
Overige bepalingen
27.15 BinckBank zal slechts dan geacht worden afstand
van haar pandrecht of enige daaraan verbonden
bevoegdheid te hebben gedaan nadat zij een
daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan
Cliënt zal hebben gedaan.
27.16 Voor zover toegestaan door dwingend recht doet
Cliënt bij deze afstand van zijn recht om het tussen
partijen overeengekomene te (doen) ontbinden of
te (doen) vernietigen op grond van wanprestatie,
wilsgebreken of op welke andere grond ook.
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27.17 Alle kosten verbonden aan het vestigen en
uitoefenen van het pandrecht van BinckBank
en eventuele op grond van dit artikel door
Cliënt gestelde andere zekerheden, alsmede
alle overige kosten waartoe het tussen partijen
overeengekomene te eniger tijd aanleiding kan
geven, zoals de kosten van alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen en bijstand die
BinckBank nodig mocht achten tot handhaving en ter
uitoefening van haar rechten, zijn voor rekening van
Cliënt.
27.18 Cliënt vergoedt aan BinckBank alle schade
(waaronder kosten) die BinckBank lijdt dan wel
de begrote schade die BinckBank dreigt te lijden,
doordat Cliënt niet bevoegd is tot het vestigen
van bovengenoemde zekerheden - het pandrecht
daaronder begrepen - doordat daarop zekerheids- of
andere rechten in welke vorm dan ook van derden
rusten dan wel daarop beslag is gelegd en Cliënt
vrijwaart BinckBank in het algemeen tegen alle
aanspraken van derden die ter zake van voornoemde
zekerheden rechten doen gelden.

28. VOORSCHRIFTEN BEURZEN/
HANDELSPLATFORMEN EN
TOEZICHTHOUDERS
28.1 Cliënt en Beleggingsonderneming aanvaarden
dat hun rechten en verplichtingen onder de
Toepasselijke documentatie samenhangen met
en mede worden bepaald door de reglementen,
voorschriften en besluiten van de betrokken
toezichthoudende instanties, gereglementeerde
markten en/of handelsplatformen,
clearingorganisaties, centrale instituten voor de
verzorging van het girale effectenverkeer, zoals deze
van tijd tot tijd zullen gelden.

29. KOERSINFORMATIE,
BELEGGERSINFORMATIE
29.1 BinckBank is niet verplicht aan Cliënt koersinformatie
te verstrekken.
29.2 Het intellectueel eigendomsrecht op de
koersinformatie van de verschillende beurzen
die BinckBank publiceert op de internetportal
berust bij de betreffende beurzen. Cliënt zal
deze koersinformatie slechts voor eigen gebruik
aanwenden en zal deze koersinformatie op geen
enkele wijze verder verspreiden of opnieuw
publiceren.
29.3 De van derden afkomstige analyses en/of
andere informatie van welke aard dan ook met
betrekking tot beleggingen in effecten die voor
Cliënt toegankelijk zijn via de internetportal,
kunnen onder geen enkele omstandigheid worden
aangemerkt of opgevat als een beleggingsadvies of
beleggingsaanbeveling van BinckBank aan Cliënt.
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30. FUSIE
30.1 BinckBank en Bewaarneemster zijn bevoegd
om in geval van fusie of bij overdracht van (een
gedeelte van) hun activiteiten aan een derde,
de rechtsverhouding waarin BinckBank en
Bewaarneemster tot Cliënt staan over te dragen
aan de derde die de activiteiten van BinckBank
respectievelijk Bewaarneemster voortzet.

31. BELANGENTEGENSTELLINGEN
31.1 Bij BinckBank bestaan er zogenaamde ‘Chinese Walls’
ter voorkoming van onder meer de verspreiding van
vertrouwelijke marktinformatie.

32. CONVERSIE
32.1 Indien en voor zover op grond van haar onredelijk
bezwarende karakter of op grond van redelijkheid en
billijkheid op enige in de Voorwaarden opgenomen
bepalingen geen beroep kan worden gedaan, komt
deze de werking toe van een als geldig aan te merken
bepaling, waarvan de strekking in zodanige mate aan
de eerste bepaling beantwoordt, dat aangenomen
moet worden dat deze bepaling zou zijn opgenomen,
indien van de eerste wegens ongeldigheid was
afgezien.

33. GEEN AFSTAND VAN RECHT
33.1 Indien BinckBank te eniger tijd toelaat dat Cliënt
een bepaling van de Voorwaarden overtreedt, geeft
dit Cliënt geen enkel recht op handhaving van die
overtreding, en BinckBank is te allen tijde gerechtigd
om van Cliënt te verlangen dat deze zich weer
terstond aan de betreffende bepaling houdt.

34. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE
CLIËNTENOVEREENKOMST
34.1 De relatie tussen Cliënt, Beleggingsonderneming en
BinckBank kan zowel door Cliënt als door BinckBank
met onmiddellijke ingang worden opgezegd.
Indien BinckBank de relatie opzegt, zal zij Cliënt en
Beleggingsonderneming desgevraagd de reden
van die opzegging meedelen. Na opzegging van
de relatie zullen de tussen Cliënt en BinckBank
bestaande individuele overeenkomsten zo spoedig
mogelijk worden afgewikkeld met inachtneming
van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens die
afwikkeling blijft de Toepasselijke documentatie van
kracht, behoudens ingeval in dit artikel anders wordt
bepaald.
34.2 De relatie eindigt onmiddellijk zonder dat enige
opzegging is vereist en/of zonder dat voor Cliënt enig
recht op schadevergoeding zal bestaan indien Cliënt:
• failliet wordt verklaard, toetreedt tot een
schuldsaneringsregeling dan wel voor hem
surséance wordt aangevraagd, of;
• als de rechtspersoon of het
samenwerkingsverband ophoudt te bestaan, of;
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• als natuurlijk persoon onder bewind of onder
curatele wordt gesteld, of;
• niet meer aan de Cliëntacceptatie criteria van
BinckBank voldoet, of;
• bij het aangaan van de Cliëntenovereenkomst
onjuiste informatie heeft verstrekt en de
Cliëntenovereenkomst niet of niet onder
dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien
BinckBank hiermee bekend zou zijn geweest, of;
• op enigerlei wijze tekortschiet jegens BinckBank
in de nakoming van één of meer van zijn uit
enige Cliëntenovereenkomst met BinckBank
voortvloeiende verplichtingen, of;
• kwalificeert als US-person, of;
• naar het oordeel van BinckBank gebruik maakt
van de Rekening op een wijze welke BinckBank
niet verenigbaar acht met het karakter daarvan,
of;
• zijn verplichtingen jegens BinckBank naar het
oordeel van BinckBank niet (volledig) nakomt.
34.3 De relatie tussen Cliënt en BinckBank eindigt
onmiddellijk zonder dat enige opzegging is
vereist en/of zonder dat voor Cliënt enig recht op
schadevergoeding zal bestaan, indien:
• Cliënt of Beleggingsonderneming de tussen
Cliënt en Beleggingsonderneming gesloten
Cliëntenovereenkomst opzegt.
• De relatie tussen BinckBank en
Beleggingsonderneming eindigt.
34.4 Ingeval van beëindiging, blijft Cliënt jegens BinckBank
aansprakelijk voor alle verplichtingen die op de
datum van beëindiging bestaan, en daarna kunnen
ontstaan tengevolge van het afwikkelen van de
relatie.
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