
Document met belangrijke informatie – CFD op een beursfonds (ETF) 

Doel 

In dit document vindt u de belangrijkste informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de 
aard, de risico's, de kosten en de potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen dit product te vergelijken met andere producten. U 
staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn. 
 
CFD's zijn complexe instrumenten met een hoog risico op snel geldverlies door de hefboomwerking. Bezoek onze website voor het exacte percentage van rekeningen 
van particuliere beleggers die geld verliezen bij het handelen in CFD's bij deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u 
zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. 
 

Product 

Deze CFD op een beursfonds (ETF) wordt aangeboden door Indication Investments Ltd., ("Onderneming", "wij" of "ons"), die gemachtigd en gereglementeerd is 
door de Cyprus Securities and Exchange Commission, met licentienummer 164/12. 
Website: www.libertex.com E-mail: info@libertex.com Telefoonnummer: +35722025100  
Dit document werd opgesteld/voor het laatst bijgewerkt in januari 2022. 
 

Wat is dit product? 

Type 

Een Over-the-Counter ("OTC") Derivaten-Contract for Difference ("CFD") - ETF-CFD. 

Doel  

Een ETF CFD is geen genoteerd instrument, maar wordt verhandeld als een over-the-counter-contract tussen u en Indication Investments Ltd. 
  
Een ETF -CFD stelt u in staat om exposure te hebben aan prijsbewegingen van de onderliggende ETF. Een ETF -CFD is een overeenkomst tussen u en Indication 
Investments Ltd. om het prijsverschil van de onderliggende waarde gedurende een bepaalde periode uit te wisselen. Het verschil dat moet worden uitgewisseld wordt 
bepaald door de verandering in de referentieprijs van het onderliggende aandeel. Dus als het onderliggende aandeel in prijs stijgt, en u bent long CFD, ontvangt u 
geld van Indication Investments Ltd. en vice versa. Een ETF -CFD kan long worden gekocht of short worden verkocht, afhankelijk van uw visie op de richting van de 
markt in de toekomst.  
  
Een ETF CFD is een product met hefboomwerking waarbij u een kleiner bedrag aan contanten als margin moet storten in plaats van de volledige waarde van uw 
blootstelling te betalen. Het niveau van hefboomeffect hangt af van de margevereiste voor de individuele ETF-CFD. U betaalt vooraf een initiële marge wanneer de 
positie wordt geopend. Voor particuliere beleggers schrijft de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) een minimale initiële marge voor van 20% van de 
nominale waarde van de ETF CFD en verplicht Indication Investments Ltd. dat zij open posities liquideert als het in aanmerking komende eigen vermogen (CFD-cash 
en niet-gerealiseerde CFD-P&L) op uw CFD-rekening onder 50% van de initiële margevereisten voor alle CFD-posities daalt. Bovendien stelt Indication Investments 
Ltd. eigen margevereisten vast op basis van de historische volatiliteit van het onderliggende activum en andere factoren. Als de eigen margevereiste hoger is dan de 
ESMA-vereiste, wordt door Indication Investments Ltd. de eigen margevereiste toegepast.   

Beoogde particuliere belegger  

Dit product is bedoeld voor beleggers die een positie willen verwerven in de onderliggende ETF en die begrijpen dat zij door het aanhouden van dit instrument een 
positie in de onderliggende activa verwerven met een hefboombasis en meer kunnen verliezen dan de initiële marge die is gestort om de positie te openen. De ESMA 
schrijft echter ook voor dat de door een particuliere belegger gerapporteerde verliezen in totaal niet meer mogen bedragen dan de op een particuliere CFD-rekening 
belegde middelen.  Bij wijze van voorbeeld: u stort € 10.000 op uw particuliere-CFD-rekening en opent een long positie met een nominale waarde van € 20.000. De 
initiële marge die u betaalt om de positie te openen, bedraagt € 4.000. Als de positie 60% van de initiële waarde verliest en wordt gesloten, hebt u een verlies van € 
12.000 gerapporteerd. Het verlies zal al het vermogen op uw rekening opslokken, maar als particuliere belegger hoeft u Indication Investments Ltd. het negatieve 
saldo van € 2.000 niet te betalen. 

Verzekeringsvoordelen:: Geen 

Termijn  

Dit instrument heeft geen vooraf bepaalde aanhoudingsperiode of contractvervaldatum - het is een belegging van onbepaalde duur die naar eigen goeddunken kan 
worden gekocht en verkocht. Raadpleeg de website van Indication Investments Ltd. voor de handelstijden. 
  

Wat zijn de risico's en wat kan ik daarvoor terug krijgen?  

Risico-indicator 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 lager risico                                                                                                                                                         hoger risico 
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De samenvattende risico-indicator is een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het geeft aan hoe groot de kans is dat 
het product geld zal verliezen door marktbewegingen of omdat wij u niet kunnen betalen. Wij hebben dit product geclassificeerd als 7 uit 7, wat de hoogste risicoklasse 
is. Dit geeft aan dat de potentiële verliezen uit toekomstige prestaties zeer hoog zijn in slechte marktomstandigheden. Wees u bewust van het valutarisico. Wanneer 
u handelt in een CFD die is uitgedrukt in een andere valuta dan de basisvaluta of een valuta die u op een deposito op uw rekening bij ons heeft staan, worden alle 
marges, winsten, verliezen en financieringskredieten en -schulden met betrekking tot die CFD berekend met gebruikmaking van de valuta waarin de CFD is 
uitgedrukt. Dit risico wordt niet in aanmerking genomen in de hierboven vermelde indicator. In sommige omstandigheden zullen uw open posities worden 
geliquideerd als uw rekening niet voldoende eigen vermogen bevat om aan de toepasselijke margevereisten te voldoen. Het totale verlies dat u kunt lijden kan 
aanzienlijk hoger zijn dan de initiële margevereiste, maar kan niet hoger zijn dan het eigen vermogen op uw particuliere CFD-rekening. Het is mogelijk dat u uw 
positie niet gemakkelijk kunt sluiten of dat u moet verkopen tegen een prijs die aanzienlijke effecten heeft op uw gerealiseerde winst/verlies. De markten kunnen 's 
nachts terugvallen, en het is mogelijk dat wij uw positie niet kunnen sluiten tegen een prijs die grotere verliezen dan de oorspronkelijk gestorte marge zou voorkomen. 
Bovendien, als Indication Investments Ltd. niet in staat is om u te betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw gehele investering verliezen. 

Prestatiescenario's 

Scenario's (uitgaande van een langetermijnbelegging van 1.000 euro in 

AGG gedurende 4 weken met een multiplicator van 5) 
Lage volatiliteit  Gemiddelde volatiliteit  Hoge volatiliteit  

Stressscenario  

Wat u zou kunnen terugkrijgen na kosten (investering 

plus winst/verlies)  

€ 206,22  € 106,22  €6 

Rendement aan het eind van de maand  -75%  -85%  -95%  

Ongunstige 

scenario  

Wat u na de kosten terug zou kunnen krijgen   

(investering plus winst/verlies) 

€ 656,22  € 556,22  € 456,22  

Rendement aan het eind van de maand -30%  -40%  -50%  

Matig scenario  

Wat u na de kosten terug zou kunnen krijgen   

(investering plus winst/verlies) 

€ 23,78  € 6,22  € 56,22  

Rendement aan het eind van de maand 2%  5%  10%  

Gunstig scenario  

Wat u na de kosten terug zou kunnen krijgen   

(investering plus winst/verlies) 

€ 306,22  € 656,22 € 806,22  

Rendement aan het eind van de maand 35%  70%  85%  

 
De getoonde scenario's illustreren hoe uw belegging zou kunnen presteren. Het stressscenario toont wat u mogelijk terugkrijgt in extreme marktomstandigheden. U 
kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De volatiliteit van de onderliggende waarde is een belangrijke factor; wij hebben de mogelijke resultaten 
met een lage, gemiddelde of hoge volatiliteit geïllustreerd.   
 
De gepresenteerde scenario's zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert 
en zijn geen exacte indicator. Wat u krijgt zal variëren afhankelijk van hoe de markt presteert en hoe lang u het product aanhoudt, en vooral of u al dan niet voldoende 
fondsen op uw rekening heeft om de afgebeelde verliezen op te vangen. Indication Investments Ltd. zal automatisch posities liquideren als het eigen vermogen op 
de rekening onvoldoende is om aan de margevereisten te voldoen.  
 
De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening 
met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook invloed kan hebben op hoeveel u terugkrijgt. Het openen van een long positie houdt in dat u denkt dat de onderliggende 
prijs zal stijgen, en het openen van een short positie houdt in dat u denkt dat de onderliggende prijs zal dalen.  
 
Marktontwikkelingen in de toekomst kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde scenario's zijn slechts een indicatie van enkele van de mogelijke 
uitkomsten. De werkelijke opbrengsten kunnen lager zijn. 
 

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

In het geval dat Indication Investments Ltd insolvabel wordt en niet in staat is om uit te betalen aan zijn beleggers, kunnen particuliere Klanten in aanmerking komen 
voor een vergoeding van maximaal €20.000 door het Beleggerscompensatiefonds dat is opgericht door de Cyprus Securities and Exchange Commission. 
 

Wat zijn de kosten? 

De Reduction in Yield ("RIY") laat zien wat het effect is van de totale kosten die u betaalt op het investeringsrendement dat u zou kunnen krijgen. Bij de totale 
kosten wordt rekening gehouden met eenmalige en bijkomende kosten. Het hier getoonde bedrag zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor een 
geschatte houdperiode van 4 weken. De cijfers gaan ervan uit dat u € 1.000 investeert voor een nominale waarde van € 5.000. De cijfers zijn schattingen en kunnen 
in de toekomst veranderen. 



Kosten op termijn  

De persoon die u dit product verkoopt of u hierover adviseert, kan u andere kosten berekenen. Als dat het geval is, zal deze persoon u informatie geven over deze 
kosten en u laten zien wat het effect is van alle kosten op uw belegging in de loop der tijd. 
 
 

Aanbevolen aanhoudingsperiode  4 weken 

Investering € 1.000 

Nominaal bedrag € 5.000 

Totale kosten - € 43,78 

Effect op rendement - 4,4% 
 

Samenstelling van kosten  

De onderstaande tabel toont:  
• De gevolgen per jaar van de verschillende soorten kosten.  
• Wat de verschillende kostencategorieën betekenen. 

 

 
Deze tabel toont het effect op het rendement per 
jaar 

   

  
  
Eenmalige 
kosten  

Startkosten  0,015%  Makelaarscommissies. Dit is het maximale bedrag dat u gaat betalen, en u zou minder 
kunnen betalen.  

Uitstapkosten  0,015%  Makelaarscommissies. Dit is het maximale bedrag dat u gaat betalen, en u zou minder 
kunnen betalen.  

  
  
Lopende 
kosten  

Portfoliotransactiekosten  0%  
Niet van toepassing  

Andere lopende kosten  - 0,0302%  
Financieringskosten. 's Nachts betaald over het nominale bedrag. 

  
  

Incidentele 
kosten  

Prestatievergoedingen  
0%  Niet van toepassing  

Gedragen rente  
0%  Niet van toepassing  

 

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik vervroegd geld opnemen? 

Aanbevolen (minimaal vereiste) aanhoudingsperiode: geen  

Er is geen aanbevolen aanhoudingsperiode of minimum aanhoudingsperiode. Er zijn geen andere gevolgen van uw keuze om uw positie te sluiten dan het 
beëindigen van uw exposure aan het onderliggende activum op dat moment. Vroegtijdige beëindiging kan plaatsvinden in het geval dat uw rekening onvoldoende 
fondsen heeft om de margevereiste voor uw positie te ondersteunen, als gevolg van bepaalde bedrijfsacties, of als Indication Investments Ltd. om andere redenen 
besluit om de CFD stop te zetten, of als Indication Investments Ltd. insolvabel zou worden. 
 

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 onder de Klantenovereenkomst worden verstrekt, 
dient schriftelijk te worden ingediend en te worden gericht aan de afdeling Klantenondersteuning via de pagina "Feedback" op onze website. Indien u een officiële 
klacht wenst in te dienen voor uw account of uw transacties met het Bedrijf, vindt u hier meer informatie over hoe u te werk moet gaan. Als u vindt dat uw klacht 
niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de Financiële Ombudsman Service van Cyprus. Zie http://www.financialombudsman.gov.cy voor 
meer informatie. 

Andere relevante informatie 

Als er een tijdsverschil is tussen het moment waarop u uw order plaatst en het moment waarop deze wordt uitgevoerd, kan het zijn dat uw order niet wordt uitgevoerd 
tegen de prijs die u verwacht. De Handelsvoorwaarden, evenals alle gerelateerde Beleidsregels en andere openbaarmakings-documenten van onze website bevatten 
belangrijke informatie met betrekking tot uw rekening. U dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden en beleidsregels die op uw rekening 
van toepassing zijn. Dit essentiële informatiedocument bevat niet alle informatie met betrekking tot het product. Voor andere informatie over het product en de 
wettelijk bindende voorwaarden van het product verwijzen wij u naar www.libertex.com 
 

 

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