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1. Introductie 

1.1. Deze kennisgeving van risico's en waarschuwingen wordt aan u (onze klant en potentiële klant) verstrekt in 
overeenstemming met de wet op de verlening van beleggingsdiensten, de uitoefening van 
beleggingsactiviteiten, de exploitatie van gereglementeerde markten en andere aanverwante zaken 87(Ι)/2017, 
zoals later van tijd tot tijd gewijzigd ("de Wet"), die van toepassing is op Indication Investments Ltd ("het 
Bedrijf"). 

1.2. Alle klanten en potentiële klanten dienen de volgende kennisgeving van risico's en waarschuwingen in dit 
document zorgvuldig te lezen alvorens bij het Bedrijf een beleggingsaccount aan te vragen en te beginnen met 
beleggen. Er wordt echter op gewezen dat dit document niet alle risico's en andere belangrijke aspecten die 
gepaard gaan met beleggen in aandelen kan beschrijven of toelichten. De kennisgeving is bedoeld om in 
algemene bewoordingen op een eerlijke en niet-misleidende basis uitleg te geven over de aard van de risico's 
die gepaard gaan met beleggen in aandelen. 

1.3. Het Bedrijf voert klantorders uit met betrekking tot de volgende financiële instrumenten: 

● Financial contracts for differences ("CFD's") in aandelen, grondstoffen, indexen, valutaparen (forex) en 
metalen. CFD's kunnen in deze kennisgeving ook "Financiële instrumenten" worden genoemd. 

2. Kosten en belastingen 

2.1. De dienstverlening door het Bedrijf aan de Klant is onderworpen aan vergoedingen die kunnen worden 
geraadpleegd op de website van het Bedrijf: https://libertex.com/. Alvorens de Klant begint met beleggen, dient 
hij zich op de hoogte te stellen van alle vergoedingen, commissies en kosten waarvoor de Klant verantwoordelijk 
zal zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren of de kosten zijn gewijzigd. 

2.2. Indien kosten niet in geld zijn uitgedrukt (maar bijvoorbeeld in een percentage), dient de Klant zich ervan te 
verzekeren dat hij begrijpt hoeveel deze kosten mogelijk zullen bedragen. 

2.3. Het Bedrijf kan zijn tarieven te allen tijde wijzigen, overeenkomstig de bepalingen van de Klantovereenkomst 
die te vinden is op de website van het Bedrijf. 

2.4. Er bestaat een risico dat de belegging van de Klant onderhevig is of wordt aan belastingen en/of andere 
heffingen, bijvoorbeeld door wijzigingen in de wetgeving of zijn/haar persoonlijke omstandigheden. Het Bedrijf 
garandeert niet dat er geen belasting en/of enig ander zegelrecht verschuldigd zal zijn. Het Bedrijf geeft geen 
fiscaal advies en raadt de Klant aan advies in te winnen van een bevoegde belastingdeskundige als de Klant 
vragen heeft. 

2.5. De Klant is verantwoordelijk voor alle belastingen en/of andere heffingen die met betrekking tot zijn beleggingen 
kunnen worden geheven. 

2.6. Belastingen zijn onderworpen aan veranderingen zonder kennisgeving. 

2.7. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf aan de bron op alle aan de Klant verschuldigde 
betalingen de bedragen inhouden die door de belastingautoriteiten in overeenstemming met de toepasselijke 
wetgeving moeten worden ingehouden. 

2.8. Met betrekking tot beleggingen uitgevoerd op het/de platform(s) van het Bedrijf, is het mogelijk dat andere 
kosten waaronder belastingen ontstaan, waarvoor de Klant verantwoordelijk is en die niet via ons worden 



 
 

 
 

Indication Investments Ltd ◦ CYSEC-licentienummer 164/12  
10 Agiou Athanasiou, Ksenos building, Floors 6 and 7, 4105, Limassol, Cyprus 

Telefoon: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ E-mail: info@libertex.com ◦ Website: libertex.com 
3 

betaald noch door het Bedrijf worden opgelegd. Hoewel het de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid 
van de Klant is om aan de verschuldigde belasting te voldoen, en zonder hiervan af te wijken, stemt de Klant 
ermee in dat het Bedrijf belasting mag inhouden, zoals vereist kan zijn door de toepasselijke wetgeving met 
betrekking tot zijn/haar beleggingsactiviteit op het/de platform(s) van het Bedrijf. De Klant is zich ervan bewust 
dat het Bedrijf een recht van verrekening heeft voor alle bedragen op de beleggingsrekening van de Klant met 
betrekking tot dergelijke belastinginhoudingen. 

2.9. De prijzen van het Bedrijf met betrekking tot het handelen in CFD's worden ingesteld/genoteerd in 
overeenstemming met het Beleid Inzake het in het Beste Belang Uitvoeren van Orders van het Bedrijf, welke 
beschikbaar is op de website van het Bedrijf op https://libertex.com/docs/nl/summary-best-interest-and-order-
execution-policy.pdf. De prijzen van het Bedrijf kunnen verschillen van prijzen die elders zijn gerapporteerd. De 
prijzen die worden weergegeven op het/de Handelsplatform(s) van het Bedrijf weerspiegelen de laatst bekende 
prijs op het moment voorafgaand aan het plaatsen van een Order. De werkelijke uitvoeringsprijs van de Order 
kan echter verschillen in overeenstemming met het Beleid Inzake het in het Beste Belang Uitvoeren van Orders 
van het Bedrijf. Als zodanig is het mogelijk dat de prijs die de Klant ontvangt wanneer hij een positie opent of 
sluit, niet rechtstreeks overeenstemt met de realtime marktniveaus op het tijdstip waarop de verkoop van de 
belegging plaatsvindt, of de prijzen van derde makelaars/aanbieders weerspiegelt. 

3. Risico's van derden 

3.1. Het Bedrijf plaatst ontvangen geld van de Klant onmiddellijk op een of meer aparte rekeningen (aangeduid als 
"klantrekeningen") bij betrouwbare financiële instellingen (binnen of buiten Cyprus of de EER), zoals een 
kredietinstelling of een bank in een derde land. Hoewel het Bedrijf de nodige vakkundigheid, zorg en toewijding 
zal betrachten bij de selectie van de financiële instelling in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, 
is het duidelijk dat er omstandigheden zijn waarover het Bedrijf geen controle heeft. Het Bedrijf aanvaardt dan 
ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige daaruit voortvloeiende verliezen voor de Klant 
als gevolg van de insolventie of enige andere soortgelijke procedure, of het faillissement van de financiële 
instelling waar het geld van de Klant wordt bewaard. 

3.2. De financiële instellingen (van paragraaf 3.1.) waar het geld van de Klant wordt bewaard, kunnen zich binnen of 
buiten Cyprus of de EER bevinden. Het is duidelijk dat de wettelijke en regulatorische bepalingen die van 
toepassing zijn op een dergelijke financiële instelling buiten Cyprus of de EER, verschillen van die van Cyprus. In 
het geval van insolventie of een andere gelijksoortige nalatigheid of handeling van die persoon, kan het geld van 
de Klant dus anders behandeld worden dan het geval zou zijn indien het geld op een aparte rekening in Cyprus 
werd aangehouden. 

3.3. De financiële instellingen waaraan het Bedrijf het geld van Klanten overmaakt (zoals bepaald in paragraaf 3.1.) 
kunnen het op een omnibusrekening aanhouden. Bijgevolg kan het Bedrijf in geval van insolventie of een andere 
soortgelijke handeling met betrekking tot die financiële instelling slechts een concurrente vordering hebben op 
de financiële instelling in naam van de Klant, en loopt de Klant het risico dat het geld dat het Bedrijf van de 
financiële instelling ontvangt, ontoereikend is om aan de vorderingen van de Klant te voldoen. 

3.4. Men begrijpt dat het Bedrijf orders van Klanten uitvoert zonder tussenkomst van tussenpersonen. Het Bedrijf is 
de enige Plaats van Uitvoering voor de Order van de Klant. Er zijn echter gevallen waarin het Bedrijf naar eigen 
goeddunken kan besluiten een order tot uitvoering door te geven aan een externe Plaats van Uitvoering, d.w.z. 
het Bedrijf is niet de Plaats van Uitvoering voor de uitvoering van de Orders van de Klant. Het Bedrijf stuurt 
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Klantorders door of regelt hun uitvoering met een derde partij, bekend als een Straight Through Process (STP) 
en wordt uitgelegd in het "Beleid Inzake het in het Beste Belang Uitvoeren van Orders" te vinden op 
https://libertex.com/docs/nl/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf. In het geval van een 
gebrek aan liquiditeit van de Liquiditeitsverschaffer na een succesvolle Order voor de Klant, is het Bedrijf niet in 
staat om de transactie voor de klant af te wikkelen (het betalen van het verschil aan de klant van zijn/haar 
succesvolle transactie). 

4. Insolventie 

4.1. De insolventie of het in gebreke blijven van het Bedrijf kan leiden tot de liquidatie of de sluiting van posities 
zonder de toestemming van de Klant. 

5. Beleggerscompensatiefonds 

5.1. Het Bedrijf neemt deel aan het Beleggerscompensatiefonds voor klanten van beleggingsondernemingen die in 
de Republiek Cyprus gereguleerd zijn. Vorderingen van de gedekte Klanten tegen het Bedrijf kunnen door het 
Beleggerscompensatiefonds worden gecompenseerd wanneer het Bedrijf daartoe niet in staat is wegens zijn 
financiële omstandigheden. De compensatie bedraagt maximaal twintigduizend euro (EUR 20.000) voor elke 
gerechtigde Klant. Raadpleeg voor meer informatie het document "Beleggerscompensatiefonds" op onze 
website op https://libertex.com/docs/nl/investor-compensation-fund.pdf. 

6. Technische risico's 

6.1. Voor de risico's van financiële verliezen veroorzaakt door een storing, onderbreking, verbroken verbinding of 
kwaadwillige acties van informatie-, communicatie-, elektriciteits-, elektronische of andere systemen, die niet 
het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijk verzuim van het Bedrijf, is de Klant en niet het Bedrijf 
verantwoordelijk. 

6.2. Als de Klant belegt in een elektronisch systeem, is hij blootgesteld aan risico's verbonden aan het systeem, met 
inbegrip van storingen van hardware, software, servers, communicatielijnen en het internet. Een dergelijke 
storing kan als gevolg hebben dat de order van de Klant niet volgens zijn instructies wordt uitgevoerd of in het 
geheel niet wordt uitgevoerd. Het Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van een dergelijke 
storing die niet te wijten is aan grove nalatigheid of opzettelijk verzuim van het Bedrijf. Het Bedrijf streeft ernaar 
om de Klant een veilige en vlotte online ervaring te bieden. De Klant erkent evenwel het risico dat, indien derden 
(hackers) een gecoördineerde aanval uitvoeren op de systemen van het Bedrijf, er een onderbreking van de 
dienstverlening kan optreden die tot verliezen voor de Klant kan leiden. Het Bedrijf aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit dergelijke aanvallen, voor zover het Bedrijf naar beste vermogen alle 
redelijke maatregelen heeft getroffen om dergelijke kwaadwillige acties af te weren. 

6.3. De Klant erkent dat de niet-versleutelde informatie die per e-mail wordt verzonden, niet beschermd is tegen 
ongeautoriseerde toegang. 

6.4. Op momenten met een groot aantal transacties kan de Klant enige moeilijkheden ondervinden om verbonden 
te worden via de telefoon of het/de platform(s)/syste(e) m(en) van het Bedrijf, vooral in een snelle markt 
(bijvoorbeeld, wanneer belangrijke macro-economische indicatoren worden bekendgemaakt). 
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6.5. De Klant erkent dat het internet onderhevig kan zijn aan gebeurtenissen die zijn toegang tot de website van het 
Bedrijf en/of het/de platform(s)/syste(e)m(en) van het Bedrijf kunnen beïnvloeden, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot onderbrekingen of transmissiestoringen, software- en hardwarestoringen, verbreking van de 
internetverbinding, storingen in het openbare elektriciteitsnet of hackeraanvallen. Het Bedrijf is niet 
verantwoordelijk voor schade of verliezen die het gevolg zijn van dergelijke gebeurtenissen die buiten haar 
macht liggen, of voor andere verliezen, kosten, aansprakelijkheden of uitgaven (met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, winstderving) die het gevolg kunnen zijn van het feit dat de Klant geen toegang heeft tot de website 
en/of het/de syste(e)m(en) van het Bedrijf of van vertraging of mislukking bij het verzenden van orders of 
transacties, en die niet te wijten zijn aan grove nalatigheid of opzettelijk verzuim van het Bedrijf. 

6.6. In verband met het gebruik van computerapparatuur en gegevens- en spraakcommunicatienetwerken draagt 
de Klant onder meer de volgende risico's, waarbij het Bedrijf niet aansprakelijk is voor enige daaruit 
voortvloeiende schade: 

(a) Stroomonderbreking van de apparatuur aan de kant van de Klant of de provider of communicatieoperator 
(inclusief spraakcommunicatie) die de Klant bedient 

(b) Fysieke beschadiging (of vernietiging) van de communicatiekanalen die worden gebruikt voor de verbinding 
tussen de Klant en de communicatieoperator, de provider en de beleggings- of informatieserver van de Klant 

(c) Uitval (onaanvaardbaar lage kwaliteit) van communicatie via de kanalen gebruikt door de Klant of het 
Bedrijf, of de kanalen van de provider of communicatieoperator (met inbegrip van spraakcommunicatie) die 
door de Klant of het Bedrijf worden gebruikt 

(d) Onjuist of niet in overeenstemming met de vereisten van de instellingen van het Client Platform 
(e) Ontijdige update van het Client Platform 
(f) Bij het uitvoeren van orders via spraakcommunicatie aan de telefoon (vaste of mobiele telefoonlijnen), kan 

de Klant door communicatiekwaliteitsproblemen en belasting van het communicatiekanaal problemen 
ondervinden wanneer hij een medewerker van de makelaarsdienst van het Bedrijf probeert te bereiken 

(g) Het gebruik van communicatiekanalen, hardware en software, houdt het risico in dat een bericht (met 
inbegrip van tekstberichten) van het Bedrijf door de Klant niet wordt ontvangen 

(h) Handelen via de telefoon kan worden belemmerd door overbelasting van de verbinding 
(i) Storing of het buiten werking zijn van het/de platform(s), waaronder ook het Client Platform. 

6.7. De klant kan financiële schade lijden als gevolg van de materialisatie van de bovengenoemde risico's. Het bedrijf 
accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in geval van een dergelijk risico en de klant is 
verantwoordelijk voor alle gerelateerde verliezen die hij/zij kan lijden, in de mate dat deze niet te wijten zijn aan 
de grove nalatigheid of opzettelijk verzuim van het Bedrijf. 

7. Handelsplatform 

7.1. De Klant wordt gewaarschuwd dat hij/zij bij het beleggen op een elektronisch platform het risico draagt van 
financieel verlies dat een gevolg kan zijn van onder meer: 

a) Fout van de apparaten van de Klant, software en/of slechte kwaliteit van de verbinding. 
b) Het falen, storingen of misbruik van hardware of software van het Bedrijf of de Klant. 
c) Slechte werking van de apparatuur van de Klant. 
d) Verkeerde instelling van de terminal van de Klant. 
e) Vertraagde updates van de terminal van de Klant. 
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7.2. De Klant erkent dat slechts één instructie tegelijk in de wachtrij mag staan. Zodra de Klant een instructie heeft 
verzonden, worden verdere instructies van de Klant genegeerd en verschijnt de melding "orders geblokkeerd" 
totdat de eerste instructie is uitgevoerd. 

7.3. Het is mogelijk dat de verbinding tussen het Client Platform en de server van het Bedrijf op een bepaald moment 
wordt verbroken en dat sommige noteringen het Client Platform niet bereiken. 

7.4. De Klant erkent dat het sluiten van het venster voor het plaatsen/verwijderen van orders of voor het 
openen/sluiten van posities, de instructie die naar de server is verzonden, niet annuleert. 

7.5. Orders kunnen één voor één worden uitgevoerd terwijl ze in de wachtrij staan. Meerdere orders van dezelfde 
klantrekening op hetzelfde moment kunnen mogelijk niet worden uitgevoerd. 

7.6. De Klant erkent dat wanneer hij de order sluit, deze niet wordt geannuleerd. 

7.7. Als de Klant het resultaat van de uitvoering van de eerder verzonden Order niet heeft ontvangen, maar besluit 
de Order te herhalen, aanvaardt de Klant het risico dat twee beleggingen worden uitgevoerd in plaats van één. 

7.8. De klant erkent dat als de Order in behandeling is maar de klant een instructie stuurt om het niveau te wijzigen, 
de enige instructie die wordt uitgevoerd de instructie is om de Stop Loss- en/of Take Profit-niveaus aan te passen 
van de geopende positie wanneer de in behandeling zijnde Order wordt geactiveerd. 

8. Communicatie tussen de Klant en het Bedrijf 

8.1. De Klant aanvaardt het risico van eventueel financieel verlies door het feit dat de Klant een kennisgeving van 
het Bedrijf met vertraging of in het geheel niet heeft ontvangen. 

8.2. De Klant erkent dat de niet-versleutelde informatie die per e-mail wordt verzonden, niet beschermd is tegen 
ongeautoriseerde toegang. 

8.3. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk indien ongeautoriseerde derden toegang hebben tot informatie, met 
inbegrip van elektronische adressen, elektronische communicatie en persoonsgegevens, zich toegang 
verschaffen tot gegevens die tussen het Bedrijf en de Klant worden verzonden of wanneer gebruik wordt 
gemaakt van het internet of andere communicatienetwerken, telefoon of andere elektronische middelen. 

9. Gevallen van overmacht 

9.1. In het geval van een overmachtssituatie is het Bedrijf mogelijk niet in staat om de uitvoering van klantorders te 
regelen of zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met de klant te vervullen op 
https://libertex.com/docs/nl/cfds-trading-client-agreement.pdf. Als gevolg daarvan kan de Klant financieel 
verlies lijden. 

9.2. Het Bedrijf is niet aansprakelijk en draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade voortvloeiend uit 
het niet nakomen, onderbreken of vertragen van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst indien 
dit niet nakomen, onderbreken of vertragen te wijten is aan overmacht. 
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10. Abnormale marktomstandigheden 

10.1. De Klant erkent dat onder abnormale marktomstandigheden de periode waarin orders worden uitgevoerd, 
verlengd kan worden, of dat het onmogelijk kan zijn orders uit te voeren tegen de opgegeven prijzen, of dat 
orders helemaal niet kunnen worden uitgevoerd. 

10.2. Abnormale marktomstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, momenten van snelle 
koersschommelingen, stijgingen of dalingen voor een belegging zodanig dat, volgens de regels van de relevante 
beurs, beleggingen worden opgeschort of beperkt, of dat er een gebrek aan liquiditeit is, of dat dit zich voordoet 
bij de opening van een belegging. 

11. Vreemde Valuta 

11.1. Wanneer een financieel instrument wordt verhandeld in een andere valuta dan de valuta van het land van 
verblijf van de klant, kan elke wijziging van de wisselkoersen een negatief effect hebben op de waarde, de prijs 
en de prestaties, wat kan leiden tot een verlies voor de Klant. 

12. Belangenverstrengeling 

12.1. Wanneer het Bedrijf zakendoet met de Klant, kan het Bedrijf, een medewerker, een relevante persoon of een 
andere persoon die verbonden is met het Bedrijf een belang, relatie of regeling hebben die van wezenlijk belang 
is met betrekking tot de betreffende transactie/order of die in strijd is met het belang van de Klant. 

12.2. Hieronder worden de belangrijkste omstandigheden opgesomd die een belangenverstrengeling vormen of 
aanleiding geven tot een belangenverstrengeling die een wezenlijk risico inhoudt op het schaden van belangen 
van een of meer Klanten door het verstrekken van beleggingsdiensten: 

a) het Bedrijf kan orders van Klanten uitvoeren met entiteiten die tot de Bedrijfsgroep van het Bedrijf behoren, 
wanneer de inkomsten van die entiteiten grotendeels afkomstig zijn van beleggingsverliezen van de Klant; 

b) het Bedrijf kan tegemoetkomingen ontvangen van of betalen aan derden voor het doorverwijzen van nieuwe 
Klanten of handelsactiviteit van Klanten; 

12.3. Voor meer informatie over belangenverstrengeling en de procedures en controles die het Bedrijf volgt om 
vastgestelde belangenverstrengeling te beheren, verwijzen we naar de samenvatting van het Beleid Inzake 
Belangenverstrengeling van het Bedrijf op zijn website https://libertex.com/docs/nl/summary-of-conflicts-of-
interest-policy.pdf. 

13. Geschiktheid 

13.1. Het Bedrijf vereist dat de Klant een geschiktheidstest doorgeeft tijdens het registratieproces en waarschuwt de 
Klant als het handelen van CFD's niet geschikt is voor hem/haar gebaseerd op de verstrekte informatie. Elke 
beslissing om een Handelsaccount te openen of niet, en/of u de risico's al dan niet begrijpt, ligt bij u. 
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14. INFORMATIE OVER RISICO'S GEASSOCIEERD MET COMPLEXE FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVER DE 
COUNTER (OTC) 

14.1. Beleggen in CFD's kan het kapitaal van de Klant in gevaar brengen, omdat CFD's worden geclassificeerd als 
complexe financiële instrumenten met een hoog risico, en klanten het geïnvesteerde bedrag kunnen verliezen. 
Beleggen in CFD's is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers (verwijs naar sectie 13). 

De investeringsbesluiten van de Klanten zijn onderworpen aan verschillende markten, valuta, economische, 
politieke en zakelijke risico's, enzovoort, en zijn niet noodzakelijkerwijs rendabel. 

De Klant erkent en accepteert, zonder enig behoud, dat ondanks alle algemene informatie die mogelijk door het 
Bedrijf wordt verstrekt, de waarde van elke investering in financiële instrumenten omhoog of omlaag kan 
fluctueren. De Klant erkent en accepteert, zonder enig behoud, het bestaan van een substantieel risico op 
verliezen en schade als gevolg van het kopen of verkopen van een financieel instrument en erkent de bereidheid 
om dit risico te nemen. 

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste risico's en andere significante aspecten van het handelen in 
CFD's: 

Het handelen in CFD's is ZEER SPECUATIEF, HEEFT EEN HOOG RISICO en is niet geschikt voor alle leden van het 
grote publiek, maar alleen voor die beleggers die: 

a) Begrijpen en bereid zijn om de economische, juridische en andere risico's die daarmee gepaard gaan, te 
nemen. 

b) Rekening houdend met hun persoonlijke financiële omstandigheden, financiële middelen, levensstijl en 
verplichtingen die financieel in staat zijn om het verlies van hun hele investering op zich te nemen. 

c) De kennis hebben om de handel in CFD's en de onderliggende activa en markten te begrijpen. 

14.2. Het Bedrijf voorziet de Klant niet van enig advies met betrekking tot CFD's en de onderliggende activa en 
markten en maakt geen beleggingsaanbevelingen, inclusief gevallen waar de Klant om dergelijke adviezen en/of 
aanbevelingen vraagt. Het Bedrijf kan de klant echter voorzien van informatie en hulpmiddelen die door derden 
worden geproduceerd (d.w.z. het Bedrijf keurt de genoemde informatie en/of instrumenten niet goed, en 
onderschrijft of beïnvloedt deze niet), die indicatief kunnen zijn voor handelstrends of handelsmogelijkheden. 
De Klant accepteert en begrijpt dat het nemen van acties op basis van de informatie en/of hulpmiddelen die 
door derden worden verstrekt, kan leiden tot verliezen en/of een algemene verlaging van de waarde van de 
activa van de Klant. Het Bedrijf accepteert geen aansprakelijkheid voor dergelijke verliezen die voortvloeien uit 
acties van de klant op basis van door derden geproduceerde informatie en/of instrumenten. 

14.3. CFD's zijn afgeleide financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan de prijzen van onderliggende 
activa/markten waarnaar ze verwijzen (bijvoorbeeld valuta, aandelenindexen, aandelen, metalen, indexen, 
futures, termijncontracten, enz.). Het is daarom belangrijk dat de Klant de risico's begrijpt die verbonden zijn 
aan het handelen in de relevante onderliggende activa/markt, omdat schommelingen in de prijs van de 
onderliggende activa/markt de winstgevendheid van zijn/haar transactie zullen beïnvloeden. Raadpleeg voor 
meer informatie over het prijsbeleid van het Bedrijf het Beleid Inzake het in het Beste Belang Uitvoeren van 
Orders op https://libertex.com/docs/nl/summary-best-and-order-execution-policy.pdf. 

14.4. Informatie over de eerdere prestaties van CFD's, onderliggende activa en markten garandeert geen huidige 
en/of toekomstige prestaties. Het gebruik van historische gegevens vormt geen bindende of veilige voorspelling 
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met betrekking tot de overeenkomstige toekomstige prestaties van de CFD's waarnaar de genoemde informatie 
verwijst. 

14.5. Volatiliteit: Sommige Financiële Instrumenten handelen binnen brede intradaybereiken met volatiele 
prijsbewegingen. Daarom moet de Klant zorgvuldig overwegen dat het risico op verliezen groot is. De prijs van 
een Financieel Instrument wordt afgeleid van de prijs van de onderliggende activa waarnaar de Financiële 
Instrumenten verwijzen. Financiële Instrumenten en gerelateerde onderliggende markten kunnen zeer volatiel 
zijn. De prijzen van de Financiële Instrumenten en de Onderliggende Activa kunnen snel en sterk fluctueren en 
kunnen het gevolg zijn van onvoorziene gebeurtenissen of veranderingen in de omstandigheden, die noch door 
de Klant noch door het Bedrijf kunnen worden gecontroleerd. Onder bepaalde marktomstandigheden kan het 
onmogelijk zijn om een Klantorder uit te voeren tegen aangegeven prijzen met verlies als gevolg. De prijzen van 
Financiële Instrumenten en de Onderliggende Activa kunnen worden beïnvloed door onder andere 
veranderingen in vraag en aanbod, overheids- en landbouwrelaties, commerciële en handelsprogramma's en -
beleid, nationale en internationale politieke en economische gebeurtenissen en de psychologische kenmerken 
van de relevante markt. 

14.6. Liquiditeitsrisico: Liquiditeitsrisico verwijst naar het vermogen om activa gemakkelijk te gelde te maken zonder 
dat de prijs ervan aanzienlijk daalt. De Klant accepteert en erkent dat de Onderliggende Instrumenten op 
sommige afgeleide producten die het Bedrijf aanbiedt, van nature niet liquide zijn of soms te maken hebben 
met aanhoudende liquiditeitsbeperkingen vanwege ongunstige marktomstandigheden. Niet-liquide 
Onderliggende Activa kunnen hoge prijsschommelingen en daarmee een hogere mate van risico met zich 
meebrengen. Dit leidt meestal tot grotere verschillen in de prijzen van ASK en BID voor een Onderliggend 
Instrument dan anders zou gelden onder liquide marktomstandigheden. Deze grote verschillen kunnen worden 
weerspiegeld in de prijzen van het Afgeleide Product dat het Bedrijf aanbiedt. 

14.7. Buitenbeurstransacties bij Afgeleide Financiële Instrumenten: CFD's van het Bedrijf zijn buitenbeurstransacties 
(d.w.z. over-the-counter). De handelsvoorwaarden zijn door ons vastgesteld (in lijn met de handelsvoorwaarden 
die onze liquiditeitsaanbieders hebben ontvangen), gebonden aan alle verplichtingen die we hebben om de 
beste uitvoering te bieden, om redelijk en in overeenstemming met onze Klantenovereenkomst en met ons 
Beleid Inzake het in het Beste Belang Uitvoeren van Orders te handelen. Elke CFD-transactie die de Klant opent 
via onze handelsplatform(s) resulteert in het binnenbrengen van een Order met het Bedrijf; dergelijke Orders 
kunnen alleen worden gesloten bij het Bedrijf en kunnen niet aan een andere persoon worden overgedragen. 

Hoewel sommige buitenbeursmarkten zeer liquide zijn, kunnen transacties in buitenbeurs- of niet-
overdraagbare derivaten een groter risico met zich meebrengen dan beleggen in beursverhandelde derivaten, 
omdat er geen wisselmarkt is om een Open Positie af te sluiten. Het kan onmogelijk zijn om een bestaande 
positie te liquideren, de waarde van de positie die voortvloeit uit een buitenbeurstransactie te beoordelen of de 
blootstelling aan risico's te analyseren. De prijzen behoeven niet te worden genoteerd, en zelfs wanneer dat wel 
het geval is, worden ze vastgesteld door handelaren in deze instrumenten, zodat het moeilijk kan zijn om vast 
te stellen wat een billijke prijs is. 

Het Bedrijf maakt gebruik van een Online Handelssyste(e)m(en) voor transacties in CFD's die niet vallen onder 
de definitie van een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit en op die manier wordt er niet dezelfde 
bescherming geboden. 
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14.8. Geen Clearinghouse bescherming: De transacties in de financiële instrumenten van het Bedrijf zijn momenteel 
niet onderworpen aan beurs- of clearinghousevereisten/-verplichtingen. 

14.9. Geen Levering: Het is wel verstaan dat de Klant geen rechten of verplichtingen heeft met betrekking tot de 
Onderliggende Activa/Instrumenten die verband houden met de CFD's die hij/zij verhandelt. Er is geen levering 
van de onderliggende activa, en alle CFD-contracten worden afgewikkeld in contanten. 

14.10. Opschorting van de handel: Onder bepaalde handelsvoorwaarden kan het moeilijk of onmogelijk zijn om een 
positie te liquideren. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij snelle koersschommelingen als de koers in één 
handelssessie zodanig stijgt of daalt dat de handel volgens de regels van de betreffende beurs wordt opgeschort 
of beperkt. Het plaatsen van een Stop Loss zal de verliezen van de Klant niet noodzakelijkerwijs beperken tot de 
beoogde bedragen, omdat marktomstandigheden het onmogelijk kunnen maken om een dergelijke Order tegen 
de aangegeven prijs uit te voeren. Bovendien kan onder bepaalde marktomstandigheden de uitvoering van een 
Stop Loss Order slechter zijn dan de vastgestelde prijs en kunnen de geconstateerde verliezen groter zijn dan 
verwacht. 

14.11. Slippage: Slippage is het verschil tussen de verwachte prijs van een transactie in een CFD en de prijs waar de 
transactie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Slippage vindt vaak plaats tijdens perioden van hogere volatiliteit 
(bijvoorbeeld vanwege nieuwsgebeurtenissen), waardoor het uitvoeren van een Order tegen een bepaalde prijs 
onmogelijk wordt gemaakt en ook wanneer grote orders worden uitgevoerd wanneer er mogelijk niet genoeg 
belang is op het gewenste prijsniveau om de verwachte handelsprijs te behouden. 

14.12. Hefboom: Om een CFD-Order te plaatsen, wordt de Klant verzocht om een marge te behouden. Marge is meestal 
een relatief bescheiden percentage van de totale waarde van het contract. Dit betekent dat de Klant zal 
handelen met een "hefboom" (de "multiplier functie"). Dit betekent dat een relatief kleine marktbeweging kan 
leiden tot een naar verhouding veel grotere beweging in de waarde van de positie van de klant. Dit kan tegen 
de Klant of voor de Klant werken. 

De Klant moet te allen tijde tijdens het openen van transacties door voldoende vermogen bewaren en alle 
lopende winsten en verliezen in overweging nemen om aan de margevereisten te voldoen. Als de markt tegen 
de positie van de Klant gaat en/of de margevereisten worden verhoogd, kan dat resulteren in de sluiting van de 
positie van de klant door het Bedrijf namens hem/haar, en hij/zij is aansprakelijk voor elk verlies of tekort. 

Het is belangrijk dat de Klant zijn/haar posities nauwkeurig controleert, omdat het effect van de hefboom (de 
"multiplier functie") het optreden van winst of verlies versnelt. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om 
zijn/haar transacties te monitoren, en de klant moet altijd in een positie zijn om dit te doen terwijl hij open 
transacties heeft. 

14.13. Marge: De Klant erkent en accepteert dat, ongeacht alle informatie die door het Bedrijf kan worden aangeboden, 
de waarde van CFD's naar beneden of naar boven kan fluctueren, en het is zelfs mogelijk dat de investering geen 
waarde zal hebben. Dit is te wijten aan het margesysteem dat van toepassing is op dergelijke transacties, over 
het algemeen gaat het om een relatief bescheiden deposito of marge met betrekking tot de totale waarde van 
het contract, zodat een relatief kleine beweging in de onderliggende markt een onevenredig dramatisch effect 
op de handeling van de Klant kan hebben. Als de onderliggende marktbeweging in het voordeel van de Klant is, 
kan de Klant een goede winst behalen, maar een even kleine negatieve marktbeweging kan niet alleen snel 
leiden tot het verlies van de volledige storting van de klant, maar ook tot een groot extra verlies. 
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Het Bedrijf kan zijn Margevereisten wijzigen volgens de bepalingen van de klantovereenkomst die op de website 
van het Bedrijf te vinden zijn op https://libertex.com/docs/nl/cfds-trading-client-agreement.pdf. 

14.14. Orders of strategieën waarmee risico's worden beperkt: Het Bedrijf maakt bepaalde orders beschikbaar (bijv. 
"stop-loss" orders, indien toegestaan op grond van lokale wetgeving, of "stop-limit" orders), die bedoeld zijn om 
verliezen tot bepaalde bedragen te beperken. Zulke orders zijn mogelijk niet voldoende, aangezien de 
marktomstandigheden het onmogelijk maken dergelijke orders ten uitvoer te leggen, bijvoorbeeld vanwege het 
gebrek aan liquiditeit op de markt. Wij streven ernaar dergelijke Orders eerlijk en snel af te handelen, maar de 
tijd die nodig is om de Order te vervullen en het niveau waarop de Order wordt vervuld, zijn afhankelijk van de 
onderliggende markt. In snel bewegende markten is het mogelijk dat er geen prijs voor het niveau van uw Order 
beschikbaar is, of dat de markt zich snel en aanzienlijk van het stopniveau verwijdert voordat wij het vullen. 

Strategieën waarbij gebruik wordt gemaakt van combinaties van posities, zoals "spread"- en "straddle"-posities, 
kunnen even riskant zijn als het innemen van eenvoudige "long"- of "short"-posities. Daarom kunnen Stop Limit 
en Stop Loss orders de verlieslimiet niet garanderen. 

14.15. Swapwaarden: Indien een Klant posities van de ene op de andere dag aanhoudt, zal een toepasselijk swaptarief 
van toepassing zijn. De swapwaarden worden duidelijk vermeld op de website van het Bedrijf op 
https://libertex.com/specification/ en door de Klant aanvaard tijdens het registratieproces van het account, 
zoals ze in de Overeenkomst van het Bedrijf worden beschreven. 

Het swaptarief is voornamelijk afhankelijk van het renteniveau en van de vergoeding die het Bedrijf ontvangt 
voor het aanhouden van een open positie gedurende de nacht. Het Bedrijf heeft het recht om het niveau van de 
swaprente op elk CFD op elk moment te wijzigen, en de Klant erkent dat hij/zij hiervan op de hoogte wordt 
gebracht via de website van het Bedrijf. De Klant erkent verder dat hij/zij verantwoordelijk is voor het bekijken 
van de specificaties van de CFD's op de websites van het Bedrijf om op de hoogte te blijven van het niveau van 
de swapwaarde voordat hij/zij een order bij het Bedrijf plaatst. 

15. Advies en aanbevelingen 

15.1. Bij het plaatsen van orders bij het Bedrijf adviseert het Bedrijf de Klant niet over de verdiensten van een bepaalde 
belegging of geeft het geen enkele vorm van beleggingsadvies. De Klant erkent dat de diensten geen verstrekking 
van beleggingsadvies voor aandelen omvatten. De Klant alleen zal Transacties aangaan en relevante beslissingen 
nemen op basis van zijn/haar eigen oordeel. Door het Bedrijf te vragen een belegging aan te gaan, verklaart de 
Klant dat hij als enige verantwoordelijk is voor het maken van zijn eigen onafhankelijke inschatting en om 
onderzoek te verrichten naar de risico's van de belegging. Hij/zij verklaart dat hij over voldoende kennis, 
marktinzicht, professioneel advies en ervaring beschikt om zijn eigen beoordeling te maken van de verdiensten 
en risico's van een belegging. Het Bedrijf geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de 
producten in het kader van deze Overeenkomst en neemt geen enkele fiduciaire verplichting op zich in haar 
relaties met de Klant. 

15.2. Het Bedrijf is niet verplicht de Klant enig juridisch, fiscaal of ander advies te verstrekken met betrekking tot een 
Belegging. De Klant dient onafhankelijk deskundig advies in te winnen indien hij twijfelt of hij belastingplichtig 
kan zijn. De Klant wordt er hierbij op gewezen dat de belastingwetgeving van tijd tot tijd kan veranderen. 
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15.3. Het Bedrijf kan van tijd tot tijd en naar eigen oordeel de Klant (of in nieuwsbrieven die hij op zijn Website kan 
plaatsen of aan abonnees kan verstrekken via haar Website of het Handelsplatform(s) of anderszins) informatie, 
aanbevelingen, nieuws, marktcommentaar of andere informatie verstrekken, maar niet als een dienst. 

In voorkomend geval: 

● is het Bedrijf niet verantwoordelijk voor de informatie; 

● verstrekt het Bedrijf geen verklaring, garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid 
of volledigheid van dergelijke informatie, of met betrekking tot de fiscale of wettelijke gevolgen van een 
gerelateerde order; 

● wordt deze informatie uitsluitend verstrekt om de Klant in staat te stellen zijn eigen beleggingsbeslissingen 
te nemen, en vormt deze geen beleggingsadvies of ongevraagde financiële promotie voor de Klant; 

● als het document een beperking bevat met betrekking tot de persoon of categorie van personen voor wie 
het document bestemd is of aan wie het wordt toegestuurd, stemt de Klant ermee in dat hij het document 
niet aan een dergelijke persoon of categorie van personen zal overhandigen; 

● aanvaardt de Klant dat het Bedrijf vóór de verzending zelf gebruik kan hebben gemaakt van de informatie 
waarop deze is gebaseerd. Het Bedrijf doet geen verklaringen met betrekking tot het tijdstip van ontvangst 
door de Klant en kan niet garanderen dat hij/zij deze informatie op hetzelfde tijdstip als andere klanten zal 
ontvangen. 

15.4. Het is zo dat marktcommentaar, nieuws of andere informatie verstrekt of beschikbaar gesteld door het Bedrijf 
aan verandering onderhevig is en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kan worden ingetrokken. 

16. Geen winstgarantie 

16.1. Het Bedrijf biedt geen garanties voor winst of het vermijden van verliezen bij de handel in financiële 
instrumenten. Het Bedrijf kan de toekomstige prestaties van de beleggingsrekening van de Klant niet 
garanderen, geen specifiek prestatieniveau beloven of beloven dat de beleggingsbeslissingen en -strategieën 
van de Klant succesvol/rendabel zullen zijn. De Klant heeft geen dergelijke garantie gekregen van het Bedrijf of 
van haar vertegenwoordigers. De Klant is zich bewust van de risico's die inherent zijn aan de handel in Financiële 
Instrumenten en is financieel in staat om dergelijke risico's te dragen en eventuele verliezen te weerstaan. De 
Klant erkent en aanvaardt dat er naast de hierboven vermelde risico's nog andere bijkomende risico's kunnen 
bestaan. 

17. Virtuele Valuta 

17.1. Voordat klanten beginnen CFD met handelen in virtuele valuta (Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin), worden klanten 
gewaarschuwd voor het volgende: 

● Dergelijke producten zijn complex en zeer riskant en hebben dus een hoog risico om al het geïnvesteerde 
kapitaal te verliezen 

● De waarde van virtuele valuta's kan sterk fluctueren (hoge volatiliteit) en kan resulteren in een aanzienlijk 
verlies gedurende een korte periode 


