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PARTIJEN:
Cliënt/rekeninghouder 1, als bedoeld in de Verklaring 
van aanvaarding en voor zover van toepassing,

Cliënt 2/mederekeninghouder, als bedoeld in de 
Verklaring van aanvaarding, hierna zowel ieder afzonderlijk 
als tezamen te noemen: “Cliënt”, en

Beleggingsonderneming, als bedoeld in de 
Verklaring van aanvaarding, hierna te noemen: 
“Beleggingsonderneming”, en

BinckBank N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend 
te (1083 HN) Amsterdam, hierna te noemen: “BinckBank”

Cliënt, Beleggingsonderneming en BinckBank worden 
gezamenlijk als “Partijen” aangeduid.

Overwegende dat
•  BinckBank een aan NYSE Euronext (Amsterdam)  

genoteerde bank is, die beschikt over een bankver-
gunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet op het 
financieel toezicht (‘Wft’). Op grond van deze bankver-
gunning is het BinckBank toegestaan om geld- en effec-
tenrekeningen aan te houden, transacties in financiële 
instrumenten uit te voeren en af te wikkelen en om 
bedrijfsprocessen voor derden te verrichten.

•  Beleggingsonderneming beschikt over een vergun-
ning op grond van artikel 2:96 van de Wft. Op grond 
hiervan is het Beleggingsonderneming toegestaan om 
individueel vermogensbeheer en/of beleggingsadvies 
te verlenen en de hiermee samenhangende orders in 
financiële instrumenten uit te voeren of door te geven;

•  Cliënt en Beleggingsonderneming een overeenkomst 
hebben gesloten op grond waarvan Beleggings- 
onderneming diensten van vermogensbeheer en/of 
advies en/of het ontvangen en doorgeven van orders 
verricht voor Cliënt.

 De inhoud van deze overeenkomst onttrekt zich aan de 
waarneming van BinckBank.

•  Cliënt en de Beleggingsonderneming gebruik wensen te 
maken van de diensten van BinckBank voor:
(i)  het aanhouden van gelden en financiële instrumen-

ten en voor
(ii) de uitvoering en afwikkeling van transacties 

in financiële instrumenten. Bij deze vorm van 
dienstverlening is geen sprake van enige vorm van 
(beleggings)advies.

•  De Cliëntenovereenkomst wordt aangegaan onder de 
opschortende voorwaarde van acceptatie van Cliënt 
door BinckBank.

•  Cliënt door ondertekening van deze Cliëntenovereen-
komst bevestigt kennis te hebben genomen van de 
voorwaarden waaronder BinckBank haar dienstverle-
ning aanbiedt en verricht en de gelding hiervan zonder 
enig voorbehoud aanvaardt

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1: Definities
1.1  De met hoofdletters opgenomen termen hebben 

in deze Cliëntenovereenkomst de betekenis zoals 
deze zijn opgenomen in artikel 1 (Definities) van de 
Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening. 

Artikel 2: Toepasselijke Documentatie
2.1 Alle betrekkingen, ook toekomstige, tussen 

BinckBank, Cliënt en Beleggingsonderneming 
uit hoofde van de Cliëntenovereenkomst zijn 
onderworpen aan deze Cliëntenovereenkomst en 
aan de overige Toepasselijke documentatie. Door 
ondertekening van de Verklaring van aanvaarding 
behorende bij deze Cliëntenovereenkomst verklaren 
Cliënt en Beleggingsonderneming de Toepasselijke 
documentatie te hebben ontvangen, opgeslagen, 
gelezen en de inhoud ervan te hebben begrepen.

2.2  De Toepasselijke documentatie wordt schriftelijk 
of elektronisch door BinckBank of door 
Beleggingsonderneming namens BinckBank aan 
Cliënt ter beschikking gesteld.

Artikel 3: Strekking van de Cliëntenovereenkomst
3.1  Cliënt zal bij BinckBank een op zijn naam staande 

geldrekening en een rekening betreffende financiële 
instrumenten openen.

3.2  Beleggingsonderneming zal op grond van 
het bepaalde in de tussen Cliënt en de 
Beleggingsonderneming gesloten overeenkomst, 
orders voor rekening en risico van Cliënt doorgeven 
aan BinckBank. BinckBank zal deze orders uitvoeren. 
Hierbij is BinckBank niet verantwoordelijk noch 
aansprakelijk voor de door Beleggingsonderneming 
verrichte dienstverlening en/of het door 
Beleggingsonderneming verrichte beleggingsbeleid.

3.2  Indien Cliënt in derivaten handelt, geldt deze 
overeenkomst ook als een overeenkomst 
betreffende de handel 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 hoofdstuk 8 van de Handleiding 
Tripartiete Dienstverlening. Dit hoofdstuk is niet 
uitputtend. Cliënt 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 Cliëntenovereenkomst 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.
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Artikel 6: Wijzigingen Cliëntenovereenkomst en 
Toepasselijke documentatie
6.1  BinckBank is te allen tijde gerechtigd deze 

Cliëntenovereenkomst en de overige op de 
relatie tussen Cliënt en BinckBank Toepasselijke 
documentatie te wijzigen en aan te vullen.

6.2  Wijzigingen van deze Cliëntenovereenkomst 
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).

6.3  Indien Cliënt of Beleggingsonderneming 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 zal 
na ontvangst van een dergelijk bericht onmiddellijk 
worden beëindigd, met inachtneming van het 
bepaalde in het vorige artikel.

Artikel 7: Toepasselijk recht/jurisdictie
7.1  Deze Cliëntenovereenkomst wordt beheerst door 

Nederlands recht.
7.2  Indien de Cliënt ontevreden is omtrent de 

effectendienstverlening door BinckBank, kan de 
Cliënt een klacht bij BinckBank indienen. BinckBank 
zal deze klacht in behandeling nemen, administreren 
en binnen een redelijke termijn behandelen. De 
officiële klachtenprocedure van BinckBank is te 
vinden in de Handleiding Tripartiete Dienstverlening.

7.3  Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze 
overeenkomst kunnen ter beslechting worden 
voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse 
rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen 
dwingend anders voorschrijven.

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

Artikel 8: Andere toepasselijke documentatie
8.1  Alle betrekkingen tussen Cliënt en BinckBank zijn 

onderworpen aan de volgende voorwaarden en 
documenten:

 • Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening
 • Tarieven & Conditieoverzicht BinckBank
 • Handleiding Tripartiete Dienstverlening
 • Informatieblad Depositogarantiestelsel
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