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SLEUTELINFORMATIE VOOR BELEGGERS- COMPLEXE FINANCIËLE PRODUCTEN    

CFDS - CONTRACTEN VOOR VERSCHILLEN IN GRONDSTOFFEN   
   
ALERT: Waarschuwing voor specifiek beleggersrisico   

    
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn. Het is 

echter beter om als voorzorgsmaatregel de informatie in dit document te volgen.    

   

Doel van dit document    

   
In dit document vindt u de belangrijkste informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen 

marketingmateriaal. De informatie is bij wet verplicht om u te helpen de aard, de kosten, de risico's en 

de voordelen van dit product te begrijpen en om u te helpen het met andere producten te vergelijken.    

   

Tegenpartij:    

   
Indication Investments Ltd is gemachtigd en gereglementeerd door de Cyprus Securities and Exchange 

Commission (licentienummer 164/12) als een beleggingsonderneming van Cyprus om de diensten en 

activiteiten aan te bieden die in dit document worden vermeld, krachtens de wet 144(I)/2007 inzake het 

aanbieden van beleggingsdiensten, de uitoefening van beleggingsactiviteiten, de exploitatie van 

gereglementeerde markten en andere aanverwante instellingen.    

   

Product omschrijving   

    
CFD's stellen beleggers in staat te speculeren op de kortetermijnbewegingen in de prijs van financiële 

instrumenten. CFD's zijn complexe financiële producten die op "over-the-counter"-basis ("OTC") en niet 

via een gereglementeerde markt worden verhandeld. CFD's, dat zijn overeenkomsten om het verschil in 

waarde van een bepaald onderliggend instrument te ruilen tussen het tijdstip waarop de overeenkomst 

wordt gesloten en het tijdstip waarop zij wordt afgesloten, waardoor de beleggers het economische 

effect van de handel in bepaalde valuta's of andere activaklassen kunnen nabootsen zonder dat zij er 

daadwerkelijk eigenaar van hoeven te zijn.    

   
Bij de handel in CFD's vindt er geen fysieke uitwisseling van activa plaats; daarom resulteert de financiële 

afwikkeling uit het verschil op het moment dat de positie wordt gesloten en de prijs van de 

onderliggende waarde op het moment dat de positie wordt geopend. De onderliggende activa van de 

CFD's vallen onder de volgende categorieën (i) forex en cryptocurrencies, (ii) aandelen, (iii) indexen, (iv) 

metalen en (v) grondstoffen.    

   

Doelstellingen:    

   
Dit is een hefboomproduct dat wordt verhandeld op een OTC-markt (over-the-counter). Het rendement 

is lineair en gebaseerd op de prijsschommelingen van de onderliggende waarde. Het verwachte 
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rendement is afhankelijk van de marktrichting en de positie die de belegger inneemt. Het kopen of 

verkopen van dit product betekent dat u een long of een short positie inneemt. Het product wordt 

aangeboden met multiplicator, waardoor beleggers posities kunnen controleren met een grotere 

waarde dan het geïnvesteerde kapitaal, wat kan leiden tot aanzienlijke winst of verlies, maar nooit meer 

dan het geïnvesteerde bedrag. Voor dit product zijn geen initiële betalingen vereist.    

   

Intended Particuliere Belegger    

Een CFD-product is bedoeld voor retailbeleggers die bereid zijn een hoger verliesrisico te nemen voor 

een hoger potentieel rendement op het in het product belegde kapitaal. Het product is gericht op kleine 

beleggers die speculatie- of afdekkingsdoeleinden hebben en die enige of weinig ervaring hebben met 

margehandel in derivaten. CFD's zijn ook bedoeld voor beleggers die verliezen op hun belegging kunnen 

dragen en de producten willen gebruiken voor speculatieve handel op korte termijn.    

   
Wat zijn de risico's?    

   

                       Als u overweegt CFD's te verhandelen, zorg er dan voor dat u deze risico's begrijpt.    

   

Risico indicator   

1   2   3   4   5   6   7   

     
   

Lagere Risico Hoger   

   

   

Houd altijd in gedachten dat dit complexe financiële product:   

   

- Kan leiden tot het plotselinge totale verlies van geïnvesteerd kapitaal;    

- Kan een nulrendement of een ongunstig rendement opleveren;    

- Is onderhevig aan het kredietrisico van de uitgever;    

- Impliceert het oplopen van kosten, vergoedingen of lasten;    

- De positie kan in bepaalde situaties door de tegenpartij worden gesloten.   

   

De hier gegeven risico-indicator is een leidraad voor het risiconiveau van dit product in 

vergelijking met andere producten. Het geeft aan hoe groot de kans is dat het product geld zal 

verliezen als gevolg van marktbewegingen. Wij hebben dit product geclassificeerd als 7 op 7, 

wat de hoogste risicoklasse is. In dit tempo liggen de potentiële verliezen uit toekomstige 

prestaties op een zeer hoog niveau.   

   

De risico's en de complexiteit van CFD's maken het onwaarschijnlijk dat zij aan de 

beleggingsbehoeften en -doelstellingen van vele kleine beleggers voldoen. Als u CFD's 

verhandelt, wees u er dan van bewust dat u potentieel grote verliezen van uw kapitaal riskeert. 

Handel alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen, en alleen nadat u de risico's 

volledig hebt onderkend en aanvaard.    
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Het totale verlies dat u kunt lijden, zal echter nooit groter zijn dan het belegde bedrag. De 

vennootschap biedt een bescherming tegen een negatief saldo, hetgeen een vereiste is van de 

Cysec-reglementering.   

   

Prestatie Scenarios   

   

Het hier geschetste scenario is een raming van het toekomstige rendement op basis van 

gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging fluctueert, en is geen exacte 

indicator. Het is slechts ter illustratie en de hierin aangegeven cijfers variëren van product tot 

product. Wat u krijgt, hangt ook af van hoe de markt presteert en hoe lang u de CFD aanhoudt.   

   

Deze prestatiescenario's gaan ervan uit dat u slechts één positie open hebt staan, en houden 

geen rekening met het negatieve of positieve cumulatieve saldo dat u kunt hebben als u 

meerdere posities open hebt staan. Ook wordt in dit scenario geen rekening gehouden met 

eventuele kosten en commissies die voortvloeien uit de handelstransactie. U kunt ze 

vergelijken met de scenario's van andere producten.   

   

Bij het opstellen van de scenario's in tabel 1 is uitgegaan van de volgende veronderstellingen:   

   

                           Long CFD-positie op Brent Crude Oil (intraday aangehouden)   

   

Openingsprijs: P   50.00   

Belegging bedrag: IN   1.000   

Vermenigvuldiger: M   10   

Totale Exposure: IN*M   10.000   

   

Tabel 1   

 
Lange Prestatie Scenario Afsluitingsprijs Prijs wijziging Winst/verlies Return op investering 

Gunstig 51.00 2.00% €200 20% 

Gematigd 50.50 1.00% €100 10% 

Ongunstig 49.00 -2.00% (€200) -20% 

Spanning 47.50 -5.00% (€500) -50% 

Extreem 45.00 -10.00% (€1000) -100% 

   

Deze tabel illustreert een voorbeeld van de potentiële winst- en verliesresultaten van een 

investering van 1.000 met een vermenigvuldigingsfactor van 10.   
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Marktontwikkelingen in de toekomst kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde 

scenario's zijn slechts een indicatie van enkele van de mogelijke uitkomsten. Het werkelijke 

rendement kan lager uitvallen.  

  

Wat gebeurt er als Libertex (Indication Investments Ltd) niet in staat is om uit te betalen? Als 

Indication Investments Ltd niet in staat is om aan haar financiële verplichtingen jegens u te 

voldoen, kan dit ertoe leiden dat u de waarde van de CFD's die u heeft, verliest. Indication 

Investments Ltd scheidt uw fondsen van haar eigen geld in overeenstemming met de regels van 

Cysec. Verliezen zullen worden gedekt door het Beleggerscompensatiefonds ICF voor de 

cliënten van beleggingsondernemingen in Cyprus, dat in aanmerking komende beleggingen tot 

20 000 euro per persoon dekt.   

   

Wat zijn de kosten?    

   

Afhankelijk van het product dat u verhandelt, kunt u sommige of alle van de volgende kosten 

hebben: De volgende tabel toont de verschillende soorten kostencategorieën en hun betekenis:   

   

Eenmalige 

invoerkosten   
Commissie heffing   Wij berekenen u een kleine % provisie elke keer dat u een 

CFD opent   

Lopende kosten   Dagelijkse 

swapkosten   
Voor elke nacht dat uw positie wordt vastgehouden, wordt 

een bedrag van uw rekening afgeschreven. Dit betekent 

dat hoe langer u een positie aanhoudt, hoe meer het kost.   

Andere kosten   Rollover kosten   Wij rekenen u voor het doorrollen van een futurecontract 

naar de volgende maand of het volgende kwartaal een 

bedrag aan dat gelijk is aan de spread voor het openen en 

sluiten van een transactie. Raadpleeg het voorbeeld in het 

document "Specifieke aspecten van de uitvoering van 

handelstransacties" voor meer informatie.  

  Marge aanpassing  Marginaanpassingen worden alleen in rekening gebracht 
wanneer de valuta van de cliënt-handelsrekening verschilt 
van de genoteerde valuta van de onderliggende waarde. 
Margin Aanpassing is tot een maximum van 0,3% en het zal 
worden toegepast op de opening en sluiting van de 
transactie. De vergoeding zal worden gerealiseerd en in 
rekening gebracht zodra de positie is gesloten. Raadpleeg 
het voorbeeld in het document "Specifieke aspecten van de 
uitvoering van handelstransacties" voor meer informatie. 

   

Gedetailleerde informatie over de kosten en specificaties van elk instrument vindt u hier.  

   

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik er vervroegd geld uithalen?    

   

https://libertex.com/cfd-specification
https://libertex.com/cfd-specification
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U kunt een CFD op elk moment tijdens de markturen openen en sluiten. Dit product heeft geen 

vaste looptijd, geen aanbevolen houdperiode, geen annuleringstermijn en dus ook geen 

annuleringskosten.   

   

Hoe kan ik een klacht indienen?    

   

Elke vraag en/of bezorgdheid en/of probleem dat u zou kunnen hebben met betrekking tot de 

diensten die door ons worden geleverd onder de Klantenovereenkomst dient schriftelijk te 

worden ingediend en te worden gericht aan de afdeling Klantenondersteuning via de 

"Feedback" pagina op onze Website.   

   

Indien u een officiële klacht wenst in te dienen met betrekking tot uw account of uw transacties 

met het bedrijf, vindt u hier meer informatie over hoe u te werk moet gaan haare.    

   

Indien u van mening bent dat uw klacht niet op bevredigende wijze is opgelost, kunt u uw 

klacht voorleggen aan de Financiële Ombudsman van Cyprus.   

   

Zie http://www.financialombudsman.gov.cy voor nadere informatie.   

   

Andere relevante informatie    

   

U dient ervoor te zorgen dat u de algemene voorwaarden, het orderuitvoeringsbeleid en de 

risicowaarschuwing leest die in de juridische sectie van onze website staan. Dergelijke 

informatie is ook beschikbaar op verzoek.   

   

  

https://app.libertex.com/docs/nl/complaints-procedure-for-clients.pdf
https://libertex.com/docs/en/complaints-procedure-for-clients.pdf
https://libertex.com/docs/en/complaints-procedure-for-clients.pdf
https://libertex.com/docs/en/complaints-procedure-for-clients.pdf

