
Klantovereenkomst Tripartiete Dienstverlening

1 Partijen

Klant/rekeninghouder 1, zoals bedoeld in het 
‘Openingsformulier Tripartiete dienstverlening’ en voor zover 
van toepassing,

Klant 2/mederekeninghouder, zoals bedoeld in het 
‘Openingsformulier Tripartiete dienstverlening’, hierna zowel 
individueel als collectief aangeduid als: “Klant”, en

Beleggingsonderneming, zoals bedoeld in het 
‘Openingsformulier Tripartiete dienstverlening’, hierna 
aangeduid als “Beleggingsonderneming”, en

Saxo Bank, handelsnaam van BinckBank N.V., statutair 
gevestigd te Amsterdam, hierna aangeduid als “Saxo Bank”

Klant, Beleggingsonderneming en Saxo Bank worden 
collectief aangeduid als “Partijen”. 

Overwegende dat 

  Saxo Bank een handelsnaam is van BinckBank N.V, een 
Nederlandse bank met een bankvergunning als bedoeld 
in artikel 2:11 van de Nederlandse Wet op het financieel 
toezicht (“Wft”). Saxo Bank mag door zijn Nederlandse 
bankvergunning contant geld en effectenrekeningen 
aanhouden, transacties in financiële instrumenten uitvoeren 
en verrekenen, en bedrijfsprocessen uitvoeren voor derden.

  De Beleggingsonderneming heeft een vergunning 
volgens artikel 2:96 van de Wft. Op basis hiervan mag de 
Beleggingsonderneming individueel vermogensbeheer en/
of beleggingsadvies verstrekken, en orders in financiële 
instrumenten die hiermee verband houden uitvoeren of 
doorgeven; De Klant en de Beleggingsonderneming zijn een 
overeenkomst aangegaan op grond waarvan de Beleggings-
onderneming vermogensbeheerdiensten verricht en/of 
advies verstrekt en/of voor de Klant orders ontvangt of 
doorgeeft. De inhoud van deze overeenkomst staat buiten 
het toezicht van Saxo Bank.

  De Klant en de Beleggingsonderneming willen de diensten 
van Saxo Bank gebruiken voor:
  het aanhouden van geld en financiële instrumenten en 

voor
  het uitvoeren en verrekenen van transacties in financiële 

instrumenten.
Deze vorm van dienstverlening omvat geen enkele vorm van 
(beleggings) advies.

  De klantovereenkomst wordt aangegaan onder de 
opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de Klant 
door Saxo Bank.

  De Klant bevestigt, door deze klantovereenkomst te 
ondertekenen, dat hij kennis heeft genomen van de 
voorwaarden die van toepassing zijn op de betrekking met 
de eindklant (en de beleggingsonderneming) waaronder 
Saxo Bank haar diensten aanbiedt en uitvoert en aanvaardt 
de geldigheid ervan zonder voorbehoud.

Zijn het volgende overeengekomen

Artikel 1: Definities

1.1  Met een hoofdletter aangeduide termen die in deze 
klantovereenkomst worden gebruikt hebben de 
betekenis zoals vastgelegd in artikel 1 (definities) 
van de algemene voorwaarden van de tripartiete 
dienstverlening..

Artikel 2: Toepasselijke documentatie 

2.1  Alle betrekkingen, met inbegrip van 
toekomstige, tussen Saxo Bank, de Klant en de 
Beleggingsonderneming onder de klantovereenkomst 
zijn onderworpen aan deze klantovereenkomst 
en andere toepasselijke documentatie. Door het 
‘Openingsformulier Tripartiete dienstverlening’ 
bijgevoegd aan deze klantovereenkomst 
te ondertekenen, verklaren de Klant en de 
Beleggingsonderneming dat ze de toepasselijke 
documentatie hebben ontvangen, opgeslagen, gelezen 
en begrepen.

2.2  De toepasselijke documentatie zal door Saxo Bank, 
of door de Beleggingsonderneming namens Saxo 
Bank, elektronisch ter beschikking worden gesteld 
aan de Klant en kan op verzoek schriftelijk worden 
toegezonden.

Artikel 3: Toepassingsgebied van de klantovereenkomst 

3.1  De Klant zal een geldrekening op zijn naam en een 
rekening voor financiële instrumenten openen bij Saxo 
Bank.

3.2  De Beleggingsonderneming zal, overeenkomstig de 
overeenkomst tussen de Klant en de Beleggings-
onderneming, orders aan Saxo Bank doorgeven 
voor rekening en risico van de Klant. Saxo bank zal 
deze orders uitvoeren. Zodoende is Saxo Bank niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de diensten 
verstrekt door de Beleggingsonderneming en/of het 
beleggingsbeleid van de Beleggingsonderneming. 
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3.3  Indien de Klant in derivaten handelt zal deze 
overeenkomst ook gelden als een overeenkomst om te 
handelen in derivaten.

Artikel 4: Risico belegging in financiële instrumenten

4.1  De kenmerken van financiële instrumenten en de aan 
deze financiële instrumenten verbonden specifieke 
risico’s en overige beleggingsrisico’s zijn nader 
toegelicht in de Belangrijke Informatie Tripartiete 
Dienstverlening. Dit is niet uitputtend. Klant verklaart 
deze risico’s te hebben gelezen en begrepen, zich 
bewust te zijn van voornoemde Beleggingsrisico’s en 
deze risico’s te aanvaarden.

Artikel 5: Pandrecht 

5.1 Deze Klantovereenkomst geldt als akte van verpanding 
in de zin van artikel 2.24 en artikel 27 van de  
Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening, voor zover dit 
pandrecht niet reeds anderszins is gevestigd.

Artikel 6: Amendementen op de klantovereenkomst en de 
toepasselijke documentatie 

6.1  Saxo Bank is te allen tijden gerechtigd tot het 
amenderen en aanvullen van deze klantovereenkomst 
en de andere documenten die van toepassing zijn op 
de betrekking tussen de Klant en Saxo Bank.

6.2  Amendementen op deze klantovereenkomst en de 
communicatie daarover zal elektronisch via e-mail en/of 
via de website van Saxo Bank ter beschikking gesteld 
worden aan de Klant. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk 
dat de toepasselijke documentatie elektronisch 
ter beschikking wordt gesteld via e-mail en/of het 
internetportaal van Saxo Bank (toegankelijk via de 
website van de Beleggingsonderneming).

6.3  Als de Klant of de Beleggingsonderneming niet instemt 
met een toevoeging of verandering, dient hij dit binnen 
dertig (30) dagen na de mededeling schriftelijk aan 
Saxo Bank te berichten. Het gebruik van de producten 
en/of diensten van Saxo Bank wordt onmiddellijk 
beëindigd bij ontvangst van dergelijke kennisgeving, 
met inachtneming van de bepalingen van het vorige 
artikel.

Artikel 7: Toepasselijk recht/rechtsgebied 

7.1  Deze klantovereenkomst wordt beheerst door het 
Nederlands recht. 

7.2  Indien de Klant niet tevreden is met de 
effectendiensten verstrekt door Saxo Bank, kan 
de Klant een klacht indienen bij Saxo Bank. Saxo 
Bank zal deze klacht ontvangen, bijhouden en 
binnen een redelijke termijn behandelen. De officiële 
klachtenprocedure van Saxo Bank staat in de 
Belangrijke Informatie Tripartiete Dienstverlening.

7.3  Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze 
overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan  de 
bevoegde Nederlandse rechter, tenzij anders bepaald 
door wetgeving of internationale verdragen.

7.4  In afwijking van artikel 7.3 is Klant, indien zij als eisende 
partij optreedt bevoegd om, met inachtneming van het 
geldende reglement, geschillen aanhangig te maken bij 
het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid). 
Saxo Bank is aangesloten bij het KiFid.

Artikel 8: Andere toepasselijke documentatie 

8.1  Alle betrekkingen tussen de Klant en Saxo Bank 
zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden en 
documenten:

 Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening 
 Beleid orderuitvoering
 Belangrijke Informatie Tripartiete Dienstverlening 
 Informatieblad depositogarantiestelsel 
 Algemene bankvoorwaarden
 Beleid Belangenconflicten
 Privacy verklaring
 Openingsformulier Tripartiete Dienstverlening  

Place: _______________________________ Date: _________________________

Handtekening Klant Handtekening Klant 2

Name: _______________________________  Name: _______________________________

Handtekening Beleggingsondernerneming:

Name: ______________________________________________________________________

Investment Firm: ___________________________________________________________
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