ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BELEGGINGSDIENSTEN
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1.

REIKWIJDTE EN DEFINITIES

1.1

Door ondertekening door Cliënt van de Overeenkomst verklaart Cliënt de onderhavige
voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en begrepen en de toepasselijkheid daarvan te
aanvaarden.
In de onderhavige voorwaarden en alle overige tussen partijen geldende voorwaarden en
overeenkomsten hebben de volgende termen de volgende betekenis:
• Balans: Balans Vermogensbeheer B.V., een beleggingsonderneming in de zin der Wet

1.2

met vergunning van, en registratie bij Stichting Autoriteit Financiële Markten.
• Bank: de geregistreerde kredietinstelling die fungeert als depotbank voor de gelden en
Effecten van Cliënt.
• Beurs: de effectenbeurs, optiebeurs, termijnmarkt of het handelssysteem waar ook ter
wereld waar de betrokken Effecten en andere waarden worden verhandeld en/of waar een
order bestemd is om te worden uitgevoerd.
• Clearinginstituut: de instelling die voor de Beurs de clearing verzorgt van de
effectentransacties – en posities.
• Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Balans de overeenkomst sluit en voor
wiens rekening en risico Balans effectentransacties verricht en doet verrichten.
• Effecten: effecten en financiële instrumenten als gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet.
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Balans en Cliënt waarin partijen hebben
vastgelegd welke beleggingsdiensten Balans aan Cliënt levert.
• Reglementering: het complex van statuten, reglementen, en andere voorschriften (met
inbegrip van de contractspecificaties van het betreffende Effect) van de Beurs en/of
Clearinginstituut dan wel – indien een Effect niet aan een Beurs is genoteerd – de regels
die zijn gesteld ten aanzien van (de verhandelbaarheid van) het Effect, de inhoudelijke
specificaties en voorwaarden ervan, en ook overigens al hetgeen is opgenomen in het
prospectus van het Effect zoals deze te eniger tijd gedurende de looptijd van de relatie
tussen de Cliënt en Balans al dan niet na wijziging luiden.
• Wet: Wet van 28 september 2006 (Wet op het financieel toezicht).
1.3
1.4
1.5

De onderhavige voorwaarden hebben in de relatie tussen Cliënt en Balans kracht.
Alle terminologie in de onderhavige voorwaarden heeft de betekenis zoals omschreven in de
Reglementering behoudens voor zover uit de context een andere betekenis blijkt.
Indien en voor zover het in de onderhavige voorwaarden bepaalde afwijkt van de
voorwaarden en bepalingen van de tussen partijen gesloten Overeenkomst dan prevaleert
het in de Overeenkomst bepaalde boven de onderhavige voorwaarden. Eventuele, schriftelijk
vastgelegde individuele partijafspraken prevaleren boven alle genoemde voorwaarden.

2.

INFORMATIEPLICHT VAN CLIËNT

2.1

In het belang van een adequate effectendienstverlening wint Balans bij aanvang van de
relatie informatie in over de financiële positie en persoonlijke situatie van Cliënt, over zijn
kennis van, en ervaring met beleggen in Effecten, zijn beleggingsdoelstellingen en
risicobereidheid. Cliënt is verplicht Balans volledig en voldoende gedetailleerd de informatie
te verschaffen die Balans vraagt alsmede – ongevraagd – alle overige informatie welke in dat
kader relevant is.
Cliënt is tijdens de duur van de relatie – ook ongevraagd - verplicht om Balans onverwijld
schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de in dit artikel bedoelde individuele
gegevens.
Cliënt staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie volledig en juist is. Cliënt is zich
ervan bewust dat onjuiste en/of onvolledige informatie ertoe kan leiden dat Balans
vermogensbeheer voert dat niet passend of zelfs nadelig is voor de Cliënt.
Voordat de beleggingsdienst aanvangt zullen Balans en Cliënt een schriftelijke opgave
opstellen waarin de in dit artikel bedoelde gegevens zijn vastgelegd. Die opgave kan zijn
opgenomen in een beleggingsrapportage, en/of in een (andere) brief of schriftelijk stuk.
Cliënt is verplicht, vóórdat er gelden belegd worden, te controleren of zijn hiervoor
genoemde gegevens juist en volledig zijn opgenomen.
Indien Cliënt tijdens de looptijd van de Overeenkomst wijzigingen wil aanbrengen in de
gegevens vermeld in dit artikel dient hij dat schriftelijk aan Balans mee te delen. Dergelijke
wijzigingen worden van kracht indien en zodra Balans de ontvangst schriftelijk heeft
bevestigd en verklaart dat zij de wijzigingen in acht zal nemen. Indien Balans daartoe niet
bereid is, deelt zij dit aan Cliënt mee.
Indien voor Cliënt zelf of voor bepaalde personen binnen de organisatie van Cliënt op grond
van een zgn. insiderreglement of andere voorschriften bij of krachtens de wet, beperkingen
gelden in de bevoegdheid om te handelen of posities te hebben in (bepaalde) Effecten,
gelden de in de vorige leden van dit artikel genoemde mededelingsplichten van Cliënt
jegens Balans ook voor die informatie. Cliënt en de betreffende personen binnen zijn
organisatie blijven steeds zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor naleving van de
bedoelde beperkingen. Indien Cliënt geheel aan de genoemde mededelingsplicht heeft
voldaan, rust op Balans een inspanningsverplichting om Cliënt behulpzaam te zijn bij diens
streven om te zorgen dat de beperkingen in acht worden genomen. Indien door derden
civielrechtelijke of bestuursrechtelijke claims tegen Balans worden ingesteld in verband met
het feit dat Cliënt (of personen binnen diens organisatie) hebben gehandeld in strijd met die
beperkingen, is Cliënt jegens Balans tot vrijwaring gehouden voor zodanige claims inclusief
redelijke kosten van rechtsbijstand van Balans.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.

CLIËNTENCLASSIFICATIE

3.1

Alvorens de dienstverlening aan te vangen classificeert Balans de Cliënt als “professionele”
of “niet-professionele” cliënt. Deze cliëntenclassificatie legt Balans schriftelijk vast.
In deze cliëntenclassificatie kan uitsluitend schriftelijk wijziging worden gebracht. De Cliënt
dient daartoe een schriftelijk verzoek in, met redenen omkleed. Balans beslist schriftelijk op
het verzoek. Zij is vrij, het verzoek af te wijzen op grond van bij of krachtens de Wet gestelde
criteria, of op de grond dat zij het, om redenen gelegen in haar bedrijfsvoering, of met het
oog op de belangen van de Cliënt om welke reden ook niet opportuun acht om het verzoek
toe te wijzen.
Indien het onder b genoemde verzoek van een niet-professionele cliënt inhoudt wijziging van
de classificatie in: “professioneel”, dan kan dat verzoek slechts worden toegewezen indien
de Cliënt voldoet aan de bij of krachtens de Wet gestelde eisen, en hij in dat verzoek
separaat nogmaals bevestigt dat hij zich bewust is van de gevolgen die aan het verlies van de
status van “niet-professioneel” zijn verbonden. Balans kan nadere voorwaarden stellen.
Ook zonder verzoek van de Cliënt kan Balans de classificatie wijzigen (en daarvan schriftelijk
aan de Cliënt mededeling doen) indien zij uit welken hoofde ook beschikking krijgt over
informatie waaruit blijkt dat de Cliënt (inmiddels) niet (meer) voldoet aan de bij of krachtens
de Wet gestelde eisen voor de classificatie “professioneel”. De Cliënt is doorlopend verplicht
om informatie als bedoeld in de vorige zin onverwijld aan Balans mee te delen, evenals elke
andere wijziging van omstandigheden die de kwalificatie van “professioneel” zou kunnen
beïnvloeden.
Indien Balans aan de Cliënt de classificatie “professioneel” toekent, komen aan hem geen
rechten toe onder de collectieve garantieregelingen bedoeld in artikel 19.

3.2

3.3

3.4

3.5

4.

EFFECTENHANDEL, ZORGPLICHT

4.1

Balans zal – al naar gelang de aard van de dienstverlening - hetzij op verzoek van Cliënt,
hetzij op eigen initiatief Effecten (doen) kopen, (doen) verkopen, (doen) uitoefenen en
afwikkelen, alles voor rekening en risico van Cliënt.
Balans is bevoegd in het kader van haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten
van derden. Balans is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde
derden indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in
acht heeft genomen.
Balans zal bij het leveren van de beleggingsdiensten steeds de bij of krachtens de Wet
vereiste zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste kunnen met de belangen van de
Cliënt rekening houden.

4.2

4.3

5.

BEWARING GELDEN EN/OF EFFECTEN

5.1

De gelden en Effecten van Cliënt waarop de dienstverlening van Balans betrekking heeft,
zullen worden geadministreerd op een rekening ten name van Cliënt bij de Bank.
Cliënt machtigt Balans hierbij om over de bedoelde rekening te beschikken uitsluitend voor
zover zulks nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst(en) tussen partijen.
De Bank draagt zorg voor afwikkeling en settlement van orders en transacties. De Bank zal de
effectenrekening van Cliënt debiteren of crediteren tegen gelijktijdige creditering dan wel
debitering van het ingevolge de effectennota te ontvangen of verschuldigde bedrag op de
geldrekening van Cliënt.

5.2
5.3

6.

BELANGENTEGENSTELLINGEN

6.1

Balans levert de dienst van vermogensbeheer aan vele cliënten. Cliënten kunnen posities
hebben in dezelfde Effecten als andere cliënten. Balans zal Cliënt niet informeren over
posities en marktvisies van andere cliënten.
Balans heeft fysieke, organisatorische en personele maatregelen getroffen om
belangentegenstellingen te voorkomen.
Het is aan medewerkers van Balans toegestaan om voor eigen rekening transacties te doen
en beleggingen aan te houden, zij het onder strikte zorgvuldigheidsvoorwaarden.
Het is Cliënt voorts bekend dat Balans ook kan optreden als beheerder of adviseur van een of
meer beleggingsinstellingen.
De beloning van medewerkers van Balans is niet direct of indirect afhankelijk van aantallen of
frequentie van transacties.
Tussen alle in dit artikel genoemde partijen en/of posities en transacties kunnen (onbewust)
belangentegenstellingen ontstaan als in dit artikel beschreven. Balans draagt daarvoor geen
verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid jegens individuele cliënten, onverminderd haar
algemene verplichting om zich in te spannen om in het beste belang van Cliënt te handelen.
Naar beste weten van Balans zijn er verder geen bestaande of potentiële
belangentegenstellingen tussen Balans en de Cliënt en/of tussen de Cliënt en andere
cliënten van Balans onderling. Indien een niet in dit artikel genoemde (potentiële)
belangentegenstelling rijst, zal Balans de Cliënt hiervan onverwijld in kennis stellen.

6.2
6.3
6.4
6.5
6.7

7.

RISICO’S VAN BELEGGEN, VERLIEZEN

7.1

De kenmerken van de Effecten waarop de dienstverlening van Balans betrekking heeft,
waaronder de aan die Effecten verbonden specifieke beleggingsrisico’s, zijn nader toegelicht
in het document ‘Kenmerken van Effecten en daaraan verbonden specifieke risico’s’. Deze
toelichting is niet uitputtend. Balans zal Cliënt op diens verzoek aanvullende informatie
verstrekken. Cliënt verklaart dat hij de toelichting heeft gelezen en begrepen en zich van de
inhoud bewust is.
Beleggen in Effecten houdt het nemen van risico in. Indien uit de financiële positie, de
beleggingsdoelstelling of de risicobereidheid van Cliënt blijkt dat deze in het geheel geen
risico van waardevermindering kan of wil nemen, dan is beleggen in Effecten voor hem niet
geschikt.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.

Indien Cliënt (mede) belegt met geleend geld, dan schept dit extra risico’s; onder meer het
risico dat na liquidatie van de belegging een schuld overblijft. Ingeval de Effecten tot
zekerheid van de lening strekken, loopt Cliënt het risico dat de onderpandwaarde van de
Effecten door koersdaling onvoldoende wordt en hij zekerheden moet aanvullen. Cliënt
verklaart deze risico’s te begrijpen en te aanvaarden en staat ervoor in dat hij in staat is deze
risico’s te dragen.
Elke substantiële waardevermindering, maar ook elke substantiële waardevermeerdering van
een belegging van Cliënt, geeft aan dat er een substantieel risico kleeft aan die belegging.
Het is voorts niet mogelijk hoge rendementen te verwerven zonder grote risico’s te nemen.
Cliënt verklaart hiermee dat deze basisbeginselen hem bekend zijn.
Cliënt verklaart hierbij dat hij de risico’s, verbonden aan het verrichten van transacties in
Effecten, begrijpt en aanvaardt en staat ervoor in dat hij in staat is het verlies te dragen dat
uit dergelijke transacties kan voortvloeien.
Indien Cliënt de risico’s van een of meer voor zijn rekening en risico gedane transacties niet
(meer) geheel overziet, is hij verplicht dit onmiddellijk schriftelijk aan Balans mee te delen.
Balans is bevoegd doch niet verplicht na ontvangst van deze kennisgeving de uitvoering van
orders op te schorten en/of de bedoelde transactie(s) door (een) tegengestelde transactie(s)
voor rekening en risico van Cliënt ongedaan te maken.

BIJZONDERE RISICO’S
De rechten van Cliënt hangen samen met en worden mede bepaald door de
Reglementering. Cliënt verklaart zich bewust te zijn dat zich op de markten bijzondere
omstandigheden kunnen voordoen en/of dat de Beurzen of Clearinginstituten op grond van
de Reglementering besluiten en maatregelen kunnen nemen, zowel in noodsituaties als
daarbuiten, die invloed kunnen hebben op zijn beleggingen. Zo kan de handel op beurzen of
de uitvoering van orders in bijzondere omstandigheden geheel of gedeeltelijk worden
opgeschort, en kunnen de beurzen reeds uitgevoerde transacties doorhalen en orders
annuleren, ook zonder Balans daarvan in kennis te stellen. Bijzondere omstandigheden zijn
onder meer: ongewoon grote toevloed van orders op de Beurs of bij Balans, storingen of
capaciteitstekortkomingen in computer-, communicatie- of andere systemen, lijnen of
apparatuur, en gehele of gedeeltelijke opschorting of belemmering op de markt van de
onderliggende waarden. Voor de nadelige gevolgen van in dit artikel bedoelde bijzondere
omstandigheden is Balans niet aansprakelijk.

9.

KOSTEN EN VERGOEDINGEN

9.1

Balans zal Cliënt, terzake de door Balans verrichte dienstverlening, kosten en vergoedingen
in rekening brengen op basis van de bij Balans geldende tarieven. Deze kosten en
vergoedingen bestaan uit een vaste vergoeding, welke afhankelijk is van de inspanning die
Balans voor Cliënt verricht.
Cliënt geeft hierbij een incassovolmacht aan Balans op grond waarvan Balans haar facturen
terzake het op grond van dit artikel aan haar toekomende in kopie toe zal zenden aan de
Bank en de Bank de rekeningen van Cliënt respectievelijk Balans voor de factuurbedragen zal
debiteren respectievelijk crediteren.
Indien de Overeenkomst eindigt, is Balans niet gehouden tot gehele of gedeeltelijke
restitutie van aan haar betaalde kosten en vergoedingen en blijft Cliënt reeds vervallen doch
nog niet betaalde kosten en vergoedingen onverminderd verschuldigd.
Kosten en vergoedingen, welke in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst door
derden aan Balans in rekening gebracht worden, zullen door Balans aan Cliënt afzonderlijk in
rekening worden gebracht en door Cliënt aan Balans worden betaald.
Balans heeft het recht de tarieven van de in dit artikel bedoelde kosten en vergoedingen
eenzijdig te wijzigen, onverminderd het recht van Cliënt om de relatie met Balans naar
aanleiding van de tariefswijziging op te zeggen. Balans zal Cliënt hieromtrent informeren en
maakt daarbij gebruik van de vorm en het (tele)communicatiemiddel (telefoon, brief, fax,
dagafsschrift, e-mailbericht, publicatie op Internet etc.), welke zij naar de omstandigheden
van het geval redelijk acht. Balans wordt daarmee geacht Cliënt deugdelijk te hebben
geïnformeerd. De wijziging gaat met onmiddellijke ingang in, tenzij Balans een andere
ingangsdatum bepaalt. De wijziging kan niet met terugwerkende kracht in werking treden.
Het voorgaande laat onverlet dat Cliënt aan de Bank kosten van de dienstverlening van deze
verschuldigd is. De Bank brengt haar kosten rechtstreeks aan Cliënt in rekening.
Op haar internetsite kan Balans nadere informatie over de in dit artikel 9 bedoelde kosten en
vergoedingen geven. Cliënt zal daarvan kennisnemen, onverminderd het recht van Cliënt om
terzake informatie op te vragen bij Balans.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

10.

MARGINVERPLICHTING EN AFWIKKELING VAN CONTRACTEN

10.1

Met betrekking tot iedere voor zijn rekening geschreven of te schrijven optie, geopende of te
openen positie in termijncontracten of andere Effecten waaraan verplichtingen kleven, is
Cliënt verplicht om onmiddellijk zekerheid (margin) te stellen en te handhaven ten minste tot
de minimumhoogte en in de vorm zoals van tijd tot tijd bepaald door de bevoegde
toezichthouder of Balans zelf, echter onverminderd het recht van Balans om te allen tijde, op
welke gronden ook, margin in andere vorm en tot een andere hoogte hoger dan het
minimum te verlangen mits dit naar het redelijk oordeel van Balans nodig of wenselijk is ter
bescherming van de belangen van Balans of van Cliënt zelf.
Balans kan te allen tijde verlangen dat Cliënt de geschatte margin samenhangende met een
order verschaft voordat de order wordt uitgevoerd en dat Cliënt een eventueel margintekort
opheft voordat een nieuwe order wordt uitgevoerd.
Balans zal van tijd tot tijd - en op verzoek van Cliënt tussentijds - aan Cliënt mededeling doen
van de hoogte van de met zijn positie samenhangende dekkingseis.

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.

Cliënt dient aan ieder bloot eerste verzoek van Balans tot het storten of bijstorten van margin
steeds onmiddellijk te voldoen. Balans zal Cliënt hieromtrent informeren en maakt daarbij
gebruik van de vorm en het (tele)communicatiemiddel (telefoon, brief, fax, dagafschrift, emailbericht, publicatie op Internet etc.), welke zij naar de omstandigheden van het geval
redelijk acht. Balans wordt daarmee geacht Cliënt deugdelijk te hebben geïnformeerd.
Indien cliënten van Balans positie aanhouden in shortposities in callopties, put-opties of
termijncontracten, zal middels willekeurige loting (“at random”) worden bepaald welke
cliënten worden aangewezen tot levering respectievelijk afname van onderliggende waarden
of verrekening.
Voor de toepassing van dit artikel, moet “Balans” gelezen worden als: “Balans en/of de
Bank”.

EFFECTENNOTA
Behoudens andersluidende afspraak tussen Cliënt en de Bank, zal Bank na uitvoering van een
effectentransactie een schriftelijke bevestiging daarvan aan Cliënt ter beschikking stellen,
onder vermelding van de materiële relevante bijzonderheden van die transactie (de
effectennota); hetzij zo spoedig mogelijk na uitvoering, hetzij op verzoek van Cliënt eens per
maand. Cliënt beseft dat hij in dat geval niet te allen tijde doorlopend inzicht heeft in de voor
zijn rekening uitgevoerde transacties en hij aanvaardt het eventueel daarmee verbonden
risico. Voorts geeft Cliënt hierbij toestemming om de effectennota’s elektronisch ter
beschikking te stellen.

12.

PROTEST EN RECLAME

12.1

Cliënt is verplicht alle door Balans en/of de Bank aan hem gezonden bevestigingen,
(dag)afschriften, nota’s en andere opgaven terstond na ontvangst te controleren. Voorts dient
Cliënt te controleren of door of namens hem althans voor zijn rekening gegeven opdrachten
juist en volledig zijn uitgevoerd en geen bezwaar oproepen. Bij constatering van een
onjuistheid of onvolledigheid, of van de uitvoering van een transactie die naar de mening van
Cliënt niet past binnen zijn beleggingsdoelstellingen, financiële positie of risicobereidheid of
waartegen hij anderszins bezwaren heeft, is Cliënt gehouden Balans daarvan terstond
schriftelijk in kennis te stellen. Indien de Cliënt van mening is dat zijn gebruikelijke
contactpersoon binnen Balans niet adequaat op zijn protest of klacht heeft gereageerd, is de
Cliënt verplicht de directie van Balans schriftelijk van zijn klacht in kennis te stellen als nader
uitgewerkt in artikel 21.
Indien Cliënt de inhoud van de in het vorige artikellid bedoelde bevestigingen niet heeft
betwist respectievelijk zijn bezwaren tegen een transactie niet aan Balans heeft medegedeeld
binnen vijf werkdagen nadat die stukken redelijkerwijs geacht kunnen worden Cliënt te
hebben bereikt, wordt vermoed dat Cliënt met de verrichte transactie en het
beleggingsbeleid instemt, behoudens door Cliënt te leveren tegenbewijs.

12.2

13.

BIJZONDERE BEPERKINGEN
Alle door lokale, nationale of internationale overheden, toezichthouders of zelfregulerende
organisaties opgelegde of op te leggen voorschriften of beperkingen waarin in deze
voorwaarden niet is voorzien en die van invloed zijn op de in deze overeenkomst bedoelde
Effecten van Cliënt, zijn voor rekening en risico van Cliënt.

14.

ROUTING ORDERS EN POSITIES

14.1

Balans laat effectentransacties voor Cliënt uitvoeren door de Bank. Balans is van mening dat
de Bank geschikt is om de in dit artikel en artikel 5 genoemde taken voor rekening en risico
van Cliënt te verrichten en dat de Bank bereid en in staat is om zich in te spannen om de
aldus opgegeven orders zo snel mogelijk en voor de beste uitvoeringsprijs uit te voeren als
binnen grenzen van redelijkheid – ook met het oog op de kosten van uitvoering voor Cliënt
en/of de Bank zelf – van haar verwacht mag worden. Balans zal dit steekproefsgewijs
controleren. Balans is zelf niet jegens Cliënt verantwoordelijk dat de Bank onder alle
omstandigheden de beste prijs voor Cliënt realiseert. Balans en Bank zijn bevoegd maar niet
verplicht om in voorkomend geval transacties voor Cliënt te (laten) doen als “prof-transactie”.
Prof-transacties vinden plaats boven een door de beurs vastgestelde grens, en worden niet
uitgevoerd via de handelssystemen van de beurs.
Balans is bevoegd, de orders tot uitvoering van effectentransacties niet aan de Bank te geven
maar aan een andere beleggingsonderneming. In dat geval is het in artikel 14.1 bepaalde
mutatis mutandis op die andere beleggingsonderneming toepasselijk.

14.2

15.

DUUR EN BEËINDIGING VAN DE RELATIE

15.1

De relatie tussen Balans en Cliënt is aangegaan voor onbepaalde tijd. De relatie vangt aan
na ondertekening van de Overeenkomst. Zowel Cliënt als Balans heeft het recht de relatie
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij met onmiddellijke ingang
op te zeggen.
Indien Cliënt in surséance van betaling of faillissement geraakt of (als rechtspersoon) wordt
ontbonden of (als natuurlijk persoon) overlijdt, onder curatele wordt gesteld of zijn vermogen
geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld, eindigt de relatie tussen partijen
daardoor niet onmiddellijk vanzelf. Cliënt en diens rechtsopvolgers onder algemene of
bijzondere titel en zijn gemachtigden zijn verplicht Balans onmiddellijk mee te delen dat zich
een van de genoemde omstandigheden voordoet. Nadat Balans deze mededeling heeft
ontvangen, wordt de dienstverlening opgeschort (en worden reeds opgegeven maar nog
niet uitgevoerde orders niet meer uitgevoerd) en zal Balans met Cliënt in contact treden over
voortzetting van de relatie, alles onverminderd de bevoegdheid van partijen om de relatie
met onmiddellijke ingang te beëindigen als bedoeld in artikel 15.1 van de onderhavige
voorwaarden.
Effectentransacties die ten tijde van het eindigen van de relatie en/of van de specifieke
dienstverlening nog niet zijn afgewikkeld, zullen door Balans zoveel mogelijk worden
afgewikkeld conform de bepalingen van de Overeenkomst en de toepasselijke voorwaarden.

15.2

15.3

16.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

16.1

Mededelingen van of aan een door Cliënt aangewezen gemachtigde of contactpersoon
gelden onvoorwaardelijk als mededelingen van of aan Cliënt. Indien Cliënt een
rechtspersoon is heeft Balans te allen tijde het recht zonder daartoe verplicht te zijn,
mededelingen of orders van de aan Cliënt verbonden bestuurders aan te merken als gedaan
door Cliënt. Hetzelfde geldt voor mededelingen of orders van personen binnen de
organisatie van Cliënt waarvan bestuurders, gemachtigde of contactpersoon het vertrouwen
hebben opgewekt dat deze daartoe bevoegd waren.
Balans mag ervan uitgaan dat een eenmaal bestaande vertegenwoordigingsbevoegdheid als
bedoeld in het vorige lid jegens haar van kracht blijft totdat de Cliënt schriftelijk aan Balans
heeft bericht dat die is vervallen èn zodanig bericht redelijkerwijs in de administratie van
Balans kan zijn verwerkt. Dit geldt ongeacht of de vertegenwoordigingsbevoegdheid
voortkwam uit overeenkomst (volmacht) of wet en/of statuten, en ongeacht of er
een(wijziging in een) inschrijving in (openbare) registers heeft plaatsgehad.

16.2

17.

AANSPRAKELIJKHEID

17.1

Balans is niet aansprakelijk voor een eventueel negatief rendement of schade als gevolg van
waardevermindering, koersfluctuaties op de effectenmarkten of valutamarkt en/of door Cliënt
geleden verliezen of schade door welke andere oorzaak dan ook, met inbegrip van storingen
of capaciteitstekortkomingen in computer-, communicatie- of andere systemen, lijnen of
apparatuur, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks
gevolg is van opzet of grove schuld van Balans bij de uitvoering van de Overeenkomst(en)
met Cliënt.
Als Balans, de Bank, of een door haar ingeschakelde derde lid of contractant is van, of
aangesloten is bij een Beurs, een handelssysteem, een Clearinginstituut of een andere
organisatie, is Balans nimmer aansprakelijk jegens Cliënt voor handelen of nalaten van
daaraan verbonden personen noch voor storingen of capaciteitstekortkomingen in computer, communicatie- of andere systemen, lijnen of apparatuur waarvan eigendom of houderschap
berust bij een dergelijke Beurs, handelssysteem, Clearinginstituut of andere organisatie.
Balans is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Indien Balans adviezen verstrekt, zijn deze vrijblijvend en laten onverlet dat de
verantwoordelijkheid voor de transacties bij Cliënt berust. Onder advies wordt hier mede
verstaan een visie die ten grondslag ligt aan transacties die door vermogensbeheerders
worden uitgevoerd. Balans draagt er zorg voor dat adviezen van vermogensbeheerders in
haar dienst naar beste kunnen en te goeder trouw worden gegeven. Een advies van Balans
houdt geen garantie of toezegging in van koersstijging noch enigerlei andere garantie of
toezegging, behoudens dat Balans, althans de desbetreffende vermogensbeheerder te
goeder trouw in het advies gelooft.

17.2

17.3
17.4

18.

PRIVACY: MELDING, GEGEVENS CLIËNT EN BANDOPNAMEN

18.1

Balans is gerechtigd om, al dan niet daartoe verplicht, door derden (waaronder Beurzen,
toezichthouders, politie en justitie in binnen- of buitenland), in het kader van de
Reglementering, de Wet, andere Nederlandse of buitenlandse wetten, algemeen
verbindende voorschriften of verdragen, gegevens over Cliënt, diens persoonsregistratie
en/of diens orders of effectentransacties te verstrekken aan genoemde derden. (Dit zal zich
bijvoorbeeld voordoen als Balans een redelijk vermoeden heeft dat orders of transacties
verboden misbruik van voorwetenschap of marktmanipulatie inhouden.) Balans kan wettelijk
gehouden zijn om mededeling aan Cliënt dat een melding is gedaan achterwege te laten en
is overigens niet verplicht van een gedane of voorgenomen melding mededeling te doen
aan Cliënt.
Cliënt gaat akkoord met opneming van persoonsgegevens hem aangaande in de
cliëntenregistratie van Balans. Deze persoonsgegevens omvatten ten minste naam, adres,
woonplaats, en de overige gegevens welke bij of naar aanleiding van deze overeenkomst zijn
verstrekt. Balans zal deze gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Balans gebruikt
alleen die gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Balans stelt de gegevens niet
aan derden ter beschikking tenzij:
- dat voortvloeit uit verplichtingen die Cliënt jegens Balans is aangegaan; of
- dat noodzakelijk is voor het (doen) uitvoeren van transacties; of
- gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden
aan een derde; of
- dat noodzakelijk is voor het bewaken van de integriteit van de effectenhandel of

18.2

effectenmarkt.
18.4
18.5

Cliënt heeft desgevraagd recht op inzage, correctie, aanvulling, afscherming en verwijdering
van zijn persoonsgegevens.
Balans is bevoegd om van ieder telefoongesprek tussen haar en Cliënt een bandopname te
(doen) maken, zodanige bandopname op te slaan in een archief voor het geval dat er twijfels
rijzen over de inhoud van gesprekken.

19.

GARANTIEREGELING
Balans is krachtens de Wet aangesloten bij het Beleggerscompensatiestelsel. Voor de Bank
geldt hetzelfde. De Bank is bovendien aangesloten bij het Depositogarantiestelsel. Deze
vangnetregelingen zijn bestemd om niet-professionele beleggers en crediteuren schadeloos
te stellen voor oninbare vorderingen op banken en beleggingsondernemingen die in
betalingsonmacht komen te verkeren door faillissement, fraude, administratief wanbeleid of
andere oorzaken. Voor de voorwaarden van het Beleggerscompensatiestel en het
Depositogarantiestelsel zij verwezen naar de website van De Nederlandsche Bank
www.dnb.nl.

20.

WIJZIGING VOORWAARDEN

20.1

Balans is te allen tijde bevoegd de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk te
wijzigen. Balans zal Cliënt hieromtrent informeren en maakt daarbij gebruik van de vorm en
het (tele)communicatiemiddel (telefoon, brief, fax, dagafschrift, e-mailbericht, publicatie op
Internet etc.), welke zij naar de omstandigheden van het geval redelijk acht. Balans wordt
daarmee geacht Cliënt deugdelijk te hebben geïnformeerd.
Wijzigingen zullen pas ingaan dertig dagen nadat Balans deze wijzigingen heeft
gepubliceerd. Wijzigingen kunnen niet met terugwerkende kracht in werking treden.
Voor zover bij of krachtens de Wet of een wet welke daarvoor in de plaats treedt, nadere
eisen gesteld worden aan deze voorwaarden, zal een dergelijke wijziging automatisch deel
uitmaken van deze voorwaarden, zonder dat daarvoor de instemming van Cliënt of Balans is
vereist.

20.2
20.3

21.

TOEPASSELIJK RECHT/JURISDICTIE, KLACHTEN, GESCHILLEN

21.1

De Overeenkomst die door de onderhavige voorwaarden wordt beheerst, vormt de
uitsluitende grondslag voor de diensten die Balans in de uitoefening van haar bedrijf voor
Cliënt verricht en daarop is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Indien Cliënt een klacht of vordering tegen Balans of een geschil met Balans heeft, dient hij
zulks onverwijld schriftelijk bij Balans aan te melden volgens de bij Balans geldende
procedure voor internetklachtafhandeling. Deze klachtenprocedure zal door Balans op haar
website gepubliceerd worden.
Indien na het doorlopen van die procedure geen overeenstemming is bereikt over
oplossing/opheffing van de klacht, resulteert een geschil. Cliënt is dan bevoegd, het geschil
aanhangig te maken hetzij bij de bevoegde rechter te Amsterdam, hetzij bij het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Balans en Cliënt zijn bevoegd, geschillen met Cliënt aanhangig te maken bij de bevoegde
rechter te Amsterdam of bij elke andere rechter die volgens de Nederlandse wet en
internationale verdragen bevoegd is.

21.2

21.3

21.4

22

TAALKEUZE EN COMMUNICATIE

22.1

Alle communicatie van Balans naar Cliënt in het kader van beleggingsdiensten en alle
vastlegging van voorwaarden en overeenkomsten geschieden in de Nederlandse taal tenzij
tussen partijen is overeengekomen dat het in de Engelse taal zal geschieden. Cliënt bevestigt
hierbij dat zijn kennis van de Nederlandse taal toereikend is om te begrijpen wat hij met
Balans is overeengekomen en nog zal overeenkomen, en dat hij elk risico draagt en
aanvaardt dat voortkomt uit zijn eventuele ontoereikende kennis van de Nederlandse taal.
Indien partijen uitdrukkelijk gebruik van de Engelse taal overeenkomen blijft de Nederlandse
taal prevaleren ingeval van verschillen van interpretatie of andere strijdigheden
Alle communicatie van Cliënt naar Balans dient primair schriftelijk te geschieden.. Cliënt is
zich ervan bewust dat schriftelijke communicatie per post of e-mail kan leiden tot vertraging.
Ingeval de Cliënt communiceert met (mobiele of vaste) telefoonaansluitingen van
medewerkers van Balans, draagt Cliënt het risico van misverstanden.

22.2

