KENNISGEVING INZAKE OPENBAAR MAKEN VAN RISICO’S
INLEIDING
Deze kennisgeving biedt u informatie over de risico’s met betrekking
tot beleggingsproducten waarin u kunt beleggen via diensten die
aan u worden aangeboden door entiteiten van IG Group waaronder
IG Markets Limited en IG Europe GmbH (‘IG’).

Onderdeel 5: Turbo Warrants (professionele en nonprofessionele cliënten)

IG biedt beleggingsdiensten en -producten aan via de volgende
rekeningen:

Onderdeel 7: Algemeen risico (van toepassing op alle
rekeningen)

• Contracts for difference (‘CFD’s’) worden aangeboden via een
CFD-rekening.

Deze kennisgeving bevat een algemene beschrijving van de risico’s
van de producten die u kunt verhandelen of waar u in kunt beleggen
via uw IG-rekeningen en de diensten die IG aanbiedt.

• Opties worden aangeboden via een optierekening.
• Turbo warrants worden aangeboden via een Turbo
Warrantsrekeningg.
• Aandelen worden aangeboden via een aandelenrekening.
CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het
hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen.
74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s
met 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.
Opties zijn complexe instrumenten en brengen hoog risico mee van
snel oplopende verliezen.
Turbo Warrants zijn complexe instrumenten en brengen een hoog
risico mee van snel oplopende verliezen.
De waarde van door u gekochte aandelen kan dalen. Uw vermogen
loopt op deze manier risico.
Om de risico’s te leren kennen voor de rekening die u wenst te
openen, verwijzen wij u hieronder naar de relevante onderdelen:
Onderdeel 1: CFD’s (non-professionele cliënten)
Onderdeel 2: CFD’s (professionele cliënten)
Onderdeel 3: Opties (non-professionele cliënten)
Onderdeel 4: Opties (professionele cliënten)

Onderdeel 6: Aandelen (professionele en non-professionele
cliënten)

Deze kennisgeving legt niet alle risico’s uit die van toepassing zijn op
de investeringsproducten en legt ook niet uit hoe dergelijke risico’s
verbonden zijn aan uw persoonlijke omstandigheden.
Het is belangrijk dat u de betrokken risico’s volledig begrijpt
voordat u besluit een CFD of Optie (een ‘Contract’) met ons aan te
gaan. Indien u enige twijfel heeft over de betrokken risico’s van uw
rekening, dient u professioneel advies in te winnen.
Indien u ervoor kiest om een Contract met ons aan te gaan, ons
de opdracht geeft om een Transactie voor u uit te voeren of ons
aanwijst voor het beheren van uw beleggingen, is het van belang
dat u op de hoogte bent van de betrokken risico’s, dat u over
toereikende financiële middelen beschikt om dergelijke risico’s te
kunnen nemen en dat u uw posities nauwlettend volgt.
Indien u ervoor kiest Turbo Warrants te kopen en verkopen
bij ons en ons de opdracht geeft om een Transactie voor u uit
te voeren, is het van belang dat u op de hoogte bent van de
betrokken risico’s, dat u over toereikende financiële middelen
beschikt om dergelijke risico’s te kunnen nemen en dat u uw
posities nauwlettend volgt.
Indien u ervoor kiest aandelen te kopen en verkopen bij ons en
ons de opdracht geeft om een Transactie voor u uit te voeren,
is het van belang dat u op de hoogte bent van de betrokken
risico’s, dat u over toereikende financiële middelen beschikt
om dergelijke risico’s te kunnen nemen en dat u uw posities
nauwlettend volgt.

ONDERDEEL 1: CFD’s (NON-PROFESSIONELE CLIËNTEN)
CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de
retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met 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.
CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD’s)
CFD’s is het type transactie waarbij het doel is om winst te behalen
of verlies te vermijden door middel van schommelingen in de waarde
of prijs van een onderliggend instrument. Verschillende typen CFD’s
omvatten, maar zijn niet beperkt tot: forex-CFD’s, futures-CFD’s,
optie-CFD’s, aandelen-CFD’s en indices-CFD’s. CFD’s kunnen alleen
worden voldaan in cash.
Investeren in een CFD gaat gepaard met een hoge mate van
risico omdat de hefboomwerking ertoe leidt dat een relatief
kleine marktbeweging kan resulteren in een evenredig grote
verandering in de waarde van uw investering. Dit kan zowel voor
als tegen u werken.
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U dient wellicht een groter bedrag in te leggen met weinig tot
geen kennisgeving. Het is ook mogelijk dat u het gehele saldo
op uw rekening verliest.
GEEN ADVIES
Onze diensten worden aangeboden op basis van een uitvoerende
dienst. Wij verstrekken geen investeringsadvies met betrekking
tot CFD’s. Wij verstrekken zo nu en dan feitelijke informatie
of onderzoeksaanbevelingen over een markt, informatie over
transactieprocedures en informatie over de potentiële risico’s en
hoe deze risico’s kunnen worden geminimaliseerd. De beslissing om
gebruik te maken van onze producten en diensten is echter volledig
aan u.

IG is refereert aan IG Markets Ltd (een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder nummer 04008957) en IG Europe GmbH (een
bedrijf dat gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland (geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt onder het nummer HRB 115624),
zoals de context vereist. IG Markets Ltd (registratienummer 195355) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
IG Europe GmbH (registratienummer 148759) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht en
de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij de Finansinspektionen. IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.
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ONDERDEEL 1: CFD’s (NON-PROFESSIONELE CLIËNTEN) (VERVOLG)
U bent zelf verantwoordelijk voor het beheren van uw fiscale en
juridische zaken, waaronder het maken van wettelijke registraties
en betalingen en het voldoen aan de geldende wetgeving en
bepalingen. Wij verstrekken geen wettelijk, fiscaal of juridisch
advies. Indien u enige twijfel heeft over fiscale behandeling of
aansprakelijkheden van investeringsproducten die beschikbaar zijn
via onze CFD-rekening, dient u onafhankelijk advies in te winnen.
GESCHIKTHEID
Voordat u kunt gaan handelen via een CFD-rekening, zijn wij verplicht
tot het maken van een afweging of de door u gekozen producten en/
of diensten wel voor u geschikt zijn en u te waarschuwen, gebaseerd
op de informatie die u aan ons verstrekt, indien producten of diensten
niet geschikt zijn voor u. De beslissing om een rekening te openen en
gebruik te maken van onze producten of diensten is volledig aan u.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de
betrokken risico’s van onze producten of diensten.
Tijdens de aanvraagprocedure wordt u gevraagd informatie
te verstrekken over uw financieel vermogen en inkomen. Wij
controleren niet of het bedrag dat u ons toestuurt of uw winst
of verlies overeenkomen met deze informatie. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw financiële
middelen toereikend genoeg zijn voor uw financiële activiteiten
bij ons en het risico dat u neemt met de producten en diensten die
u gebruikt.
CFD’s – ALGEMENE RISICO’S
Onze CFD’s zijn niet beursgenoteerd. De prijzen en andere
voorwaarden worden door ons vastgesteld in overeenstemming met
onze verplichting tot het verstrekken van de beste uitvoering zoals
uiteengezet in ons Orderuitvoeringsbeleid, om redelijk te handelen
en in overeenstemming met de geldende Klantenovereenkomst.
Elke geopende CFD (waaronder een CFD die geopend wordt via
ons Direct Market Access platform) resulteert in het feit dat u een
Contract met ons aangaat. Deze Contracten kunnen alleen bij ons
worden afgesloten en zijn niet overdraagbaar. Geen enkel Contract
geeft recht op de onderliggende instrumenten of recht tot stemmen.
Alle Contracten die u met ons aangaat zijn in rechte afdwingbaar
door beide partijen.
DIVERSE MARKTEN
Wij bieden Contracten aan voor een breed aanbod aan
onderliggende markten. Ondanks dat de prijzen waarbij u
Contracten aangaat worden afgeleid van de onderliggende markt,
kunnen de kenmerken van onze Contracten zeer sterk verschillen van
de daadwerkelijke onderliggende markt of het instrument. Volledige
details van al onze Contracten worden uiteengezet in het gedeelte
Productvoorwaarden op onze website, waaronder: contractgrootte,
marges, laatste handelsdag, schikkingsprocedure, rolloverprocedure,
commissies en valuta.
NIET-GEGARANDEERDE STOP
Wanneer een niet-gegarandeerde stop is geactiveerd, wordt er
een order aan ons gegeven om uw Contract te sluiten. Uw Contract
wordt niet onmiddellijk gesloten wanneer de stop is geactiveerd. Wij
proberen dergelijke orders eerlijk en vlot af te handelen, maar de
tijd die het in beslag neemt om de order uit te voeren en het niveau
waarop de order is uitgevoerd, is afhankelijk van de onderliggende
markt en het aantal geactiveerde klantorders. In snel bewegende
markten kan een prijs voor het niveau van uw order niet meer
beschikbaar zijn of de markt kan snel bewegen en aanzienlijk afstand
nemen van het stopniveau voordat wij de kans hebben gekregen om
deze uit te voeren. Om dit te voorkomen, zijn gegarandeerde stops
beschikbaar voor bepaalde Contracten.
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BEDRIJFSGEBEURTENISSEN
Wij willen geen winst maken op onze klanten als gevolg van
bedrijfsgebeurtenissen zoals rechtenkwesties, overnames, fusies,
aandelendistributies of -consolidaties en open aanbiedingen. Wij
werken op de manier waarop wij behandeld worden, of behandeld
zouden worden wanneer we onze exposure aan risico’s voor u
zouden afdekken in de onderliggende markt. Toch handelt u
uiteindelijk niet in de onderliggende markt en daarom geldt het
volgende met betrekking tot uw Contracten:
• de manier waarop u wordt behandeld kan minder voordelig
zijn dan wanneer u eigenaar zou zijn van het onderliggende
instrument;
• wij kunnen u vragen eerder een beslissing te maken over een
bedrijfsgebeurtenis dan wanneer u eigenaar zou zijn van het
onderliggende instrument;
• de opties die wij u ter beschikking stellen, kunnen beperkender
en minder voordelig zijn dan wanneer u eigenaar zou zijn van het
onderliggende instrument; en/of
• wanneer een stop is toegevoegd aan uw open aandelenpositie,
zal de wijze waarop u wordt behandeld altijd, voor zover mogelijk,
proberen het economische equivalent van de rechten en
plichten te behouden die verbonden zijn aan uw Contract direct
voorafgaande aan de bedrijfsgebeurtenis.
SHORT GAAN OP INDIVIDUELE AANDELEN
Short gaan op een individueel aandeel via een CFD brengt
extra risico’s met zich mee. Deze risico’s omvatten, maar zijn niet
beperkt tot:
• geforceerde terugkoop vanwege veranderingen in de
regelgevende voorwaarden of de voorwaarden voor lening van
aandelen;
• heffing op, en toename van, leenkosten gedurende de looptijd
van het Contract; en/of
• de verplichting om de andere kant van inkoopmogelijkheden
over te nemen (m.a.w. rechtenkwesties) die geboden worden
aan cliënten die long zijn gegaan op hetzelfde aandeel. Dit
kan resulteren in de verplichting om verder short te gaan bij
ongunstige marktprijzen.
Daarbij dient u ervan op de hoogte te zijn dat bedrijfsgebeurtenissen
die invloed hebben op de verplichtingen van short sellers vaak
zonder, of met bijzonder korte, kennisgeving worden aangekondigd,
waardoor er geen kans (of keuze) is om Contracten te verkopen en
zodoende deelname te voorkomen.
ALGEMENE HANDELSRISICO’S
Ondanks dat de kenmerken van uw Contract zullen verschillen van
die van het onderliggende instrument of de markt, is het belangrijk
dat u op de hoogte bent van de risico’s die gepaard gaan met het
handelen in de relevante onderliggende markt, omdat fluctuaties in
de prijs van de onderliggende markt uw instrumenten en de winst
van uw verhandelingen zullen beïnvloeden. CFD’s zijn financiële
producten waarmee u kunt speculeren op de prijsbewegingen in
de onderliggende markten en, alhoewel de prijzen waarvoor u
deze producten verhandelt door ons worden vastgesteld, zijn onze
prijzen afgeleid van de onderliggende markt. Zie Onderdeel 5 voor
meer informatie.
IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor de
toekomst. De waarde van investeringen kan zowel stijgen als dalen.

IG is refereert aan IG Markets Ltd (een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder nummer 04008957) en IG Europe GmbH (een
bedrijf dat gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland (geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt onder het nummer HRB 115624),
zoals de context vereist. IG Markets Ltd (registratienummer 195355) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
IG Europe GmbH (registratienummer 148759) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht en
de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij de Finansinspektionen. IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.
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ALGEMENE HANDELSRISICO’S (VERVOLG)
VALUTA
Indien u handelt in een markt die zich uitdrukt in een andere valuta
dan uw basisvaluta, zal uw winst en verlies afhankelijk zijn van
wisselkoersfluctuaties.
VOLATILITEIT
De prijs van de onderliggende markten kan volatiel zijn. Dit heeft
directe gevolgen voor uw winst of verlies. Kennis van de volatiliteit
van een onderliggende markt kan helpen bij het bepalen of er
stops dienen te worden ingesteld. Volatiliteit kan onberekenbaar en
onvoorspelbaar zijn.
GAPPING
Gapping is een plotselinge verandering in de prijs van de
onderliggende markt van het ene niveau naar het andere.
Verschillende factoren kunnen leiden tot gapping (bijv. economische
gebeurtenissen of marktaankondigingen) en gapping kan zich
voordoen wanneer de markt geopend is, maar ook als deze gesloten
is. Als deze factoren optreden wanneer de onderliggende markt
gesloten is, kan de prijs bij opening van de onderliggende markt (en
daardoor onze afgeleide prijs) aanzienlijk anders zijn dan de prijs ten
tijde van de sluiting zonder dat er een mogelijkheid is geweest om
uw instrumenten te verkopen voordat de markt opende. Een nietgegarandeerde stop beschermt u niet tegen het risico van gapping
zoals een gegarandeerde stop dat doet.
MARKTLIQUIDITEIT
Bij het vaststellen van onze prijzen, spreads en de grootte waarin
we handelen, houden we rekening met de markt of markten van
de relevante onderliggende instrumenten. Marktomstandigheden
kunnen aanzienlijk veranderen in een zeer korte periode. Hierdoor
kan het voorkomen dat wanneer u graag een instrument wilt
verkopen of een Contract wilt beëindigen, dat u dat niet kunt doen
onder dezelfde voorwaarden als wanneer u het instrument kocht of
het Contract opende. Onder bepaalde handelsvoorwaarden kan
het lastig of zelfs onmogelijk zijn om een positie te liquideren. Dit
kan bijvoorbeeld gebeuren ten tijde van een snelle prijsbeweging
als de prijs dusdanig stijgt of daalt in een handelssessie dat de
handel wordt opgeschort of ingeperkt volgens de regels van de
desbetreffende beurs.

NABEURS
Tijdens de sessie op de voor- en nabeurs van de indexmarkt,
reflecteren onze prijzen onze eigen inzichten in de verwachtingen
van de markt. Hierbij kan er verwezen worden naar prijsbewegingen
in andere relevante markten die geopend zijn. Daarbij kunnen
handelingen die gedaan worden door andere cliënten van invloed
zijn op onze prijzen. Het is mogelijk dat wij gedurende deze periode
niets hebben waarmee u onze prijzen kunt vergelijken.
HEFBOOMWERKING
Voordat u een Contract met ons mag aangaan, wordt er in het
algemeen van u verlangt dat u geld bij ons stort; dit wordt een
margevereiste genoemd. Deze margevereiste is normaal gesproken
een relatief klein deel van de totale Contractwaarde (bijvoorbeeld
10% van de Contractwaarde).
Dit houdt in dat u gebruikmaakt van de hefboomwerking. Dit kan
voor of tegen u werken; een kleine prijsbeweging kan in uw voordeel
resulteren in een hoge opbrengst van de margevereiste van het
Contract, maar een kleine prijsbeweging in uw nadeel kan resulteren
in aanzienlijk verlies.
Wanneer u open posities heeft, dient u ervoor te zorgen dat het
bedrag op uw rekening te allen tijde gelijk is aan minstens de
totale margevereiste die wij aan u gevraagd hebben om te storten,
rekening houdend met de lopende opbrengsten en verliezen.
Dus als onze prijs in uw nadeel beweegt, kan het zijn dat u direct
een aanzienlijk extra bedrag aan ons dient te verstrekken om te
voldoen aan de margevereiste en uw posities open te houden.
Indien u hier niet aan voldoet, mogen wij één of meerdere, of alle
posities van u sluiten. U bent zelf verantwoordelijk voor het verlies
dat hierdoor ontstaat.
U dient er ook van op de hoogte te zijn dat onder de geldende
Klantovereenkomst, wij het recht hebben om de marges op zeer
korte termijn te verhogen. Indien dit het geval is, kan het van u
verlangd worden om een extra bedrag op uw rekening te storten,
zodat de verhoogde marges worden gedekt. Indien u hier niet aan
voldoet, mogen wij één of meerdere, of alle posities van u sluiten.
Vanwege de hefboomwerking is het volgen van uw posities zeer
belangrijk wanneer u Contracten met ons bent aangegaan. De
hefboomwerking vergroot de mate waarmee winsten of verliezen
worden behaald. Daarom is het belangrijk dat u uw posities
nauwkeurig volgt.

ONDERDEEL 2: CFD’s (PROFESSIONELE CLIËNTEN)
CFD’s zijn financiële producten met een hoog risico. Hierdoor zijn deze voor de meeste mensen niet geschikt.
CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD’s)
CFD’s is een type transactie waarbij het doel is winst te behalen of
verlies te vermijden door middel van schommelingen in de waarde
of prijs van een onderliggend instrument. Verschillende typen CFD’s
omvatten, maar zijn niet beperkt tot: forex-CFD’s, futures-CFD’s,
optie-CFD’s, aandelen-CFD’s en indices-CFD’s. CFD’s kunnen alleen
worden voldaan in cash.
Investeren in een CFD gaat gepaard met een hoge mate van
risico omdat de hefboomwerking ertoe leidt dat een relatief
kleine marktbeweging kan resulteren in een evenredig grote
verandering in de waarde van uw investering. Dit kan zowel voor
als tegen u werken. U moet mogelijk een groter bedrag inleggen
zonder, of met slechts een korte aankondiging. Het is mogelijk
dat u meer geld verliest dan er op uw rekening is gestort.
GEEN ADVIES
Onze diensten worden aangeboden op basis van een uitvoerende
dienst. Wij verstrekken geen investeringsadvies met betrekking
tot CFD’s. Wij verstrekken zo nu en dan feitelijke informatie
of onderzoeksaanbevelingen over een markt, informatie over
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transactieprocedures en informatie over de potentiële risico’s en
hoe deze risico’s kunnen worden geminimaliseerd. De beslissing
om gebruik te maken van onze producten en diensten is echter
volledig aan u.
U bent zelf verantwoordelijk voor het beheren van uw fiscale en
juridische zaken, waaronder het maken van wettelijke registraties
en betalingen en het voldoen aan de geldende wetgeving en
bepalingen. Wij verstrekken geen wettelijk, fiscaal of juridisch
advies. Indien u enige twijfel heeft over fiscale behandeling of
aansprakelijkheden van beleggingsproducten die beschikbaar zijn
via onze CFD-rekening, dient u onafhankelijk advies in te winnen.
GESCHIKTHEID
Voordat u kunt gaan handelen via een CFD-rekening, zijn wij
verplicht tot het maken van een afweging of de door u gekozen
producten en/ of diensten wel voor u geschikt zijn en u te
waarschuwen, gebaseerd op de informatie die u aan ons verstrekt,
indien producten of diensten niet geschikt zijn voor u. De beslissing
om een rekening te openen en gebruik te maken van onze
producten of diensten is volledig aan u.

IG is refereert aan IG Markets Ltd (een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder nummer 04008957) en IG Europe GmbH (een
bedrijf dat gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland (geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt onder het nummer HRB 115624),
zoals de context vereist. IG Markets Ltd (registratienummer 195355) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
IG Europe GmbH (registratienummer 148759) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht en
de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij de Finansinspektionen. IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.
Pagina 3 van 12

ONDERDEEL 2: CFD’s (PROFESSIONELE CLIËNTEN) (VERVOLG)
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de
betrokken risico’s van onze producten of diensten.
Als professionele cliënt gaat IG er vanuit dat u de nodige ervaring en
kennis heeft om transacties aan te gaan met IG via een CFD-rekening.
Tijdens de aanvraagprocedure wordt u gevraagd informatie
te verstrekken over uw financieel vermogen en inkomen. Wij
controleren niet of het bedrag dat u ons toestuurt of uw winst
of verlies overeenkomen met deze informatie. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw financiële
middelen toereikend genoeg zijn voor uw financiële activiteiten
bij ons en het risico dat u neemt met de producten en diensten
die u gebruikt.
OPTIES – ALGEMENE RISICO’S
Onze Opties zijn niet beursgenoteerd. De prijzen en andere
voorwaarden worden door ons vastgesteld in overeenstemming met
onze verplichting tot het verstrekken van de beste uitvoering zoals
uiteengezet in ons Orderuitvoeringsbeleid, om redelijk te handelen
en in overeenstemming met de geldende Klantenovereenkomst.
Elke geopende Optie (waaronder een Optie die geopend wordt via
ons Direct Market Access platform) resulteert in het feit dat u een
Contract met ons aangaat. Deze Contracten kunnen alleen bij ons
worden afgesloten en zijn niet overdraagbaar. Geen enkel Contract
geeft recht op de onderliggende instrumenten of recht tot stemmen.
Alle Contracten die u met ons aangaat zijn in rechte afdwingbaar
door beide partijen.
CFD’s – ALGEMENE RISICO’S
DIVERSE MARKTEN
Wij bieden Contracten aan voor een breed aanbod aan
onderliggende markten. Ondanks dat de prijzen waarbij u
Contracten aangaat worden afgeleid van de onderliggende markt,
kunnen de kenmerken van onze Contracten zeer sterk verschillen van
de daadwerkelijke onderliggende markt of het instrument. Volledige
details van al onze Contracten worden uiteengezet in het gedeelte
Productvoorwaarden op onze website, waaronder: contractgrootte,
marges, laatste handelsdag, schikkingsprocedure, rolloverprocedure,
commissies en valuta.
BEDRIJFSGEBEURTENISSEN
Wij willen geen winst maken op onze klanten als gevolg van
bedrijfsgebeurtenissen zoals rechtenkwesties, overnames, fusies,
aandelendistributies of -consolidaties en open aanbiedingen. Wij
werken op de manier waarop wij behandeld worden, of behandeld
zouden worden wanneer we onze exposure aan risico’s voor u
zouden afdekken in de onderliggende markt. Toch handelt u
uiteindelijk niet in de onderliggende markt en daarom geldt het
volgende met betrekking tot uw Contracten:
• de manier waarop u behandeld wordt kan minder voordelig zijn
dan wanneer u eigenaar zou zijn van het onderliggende instrument;
• wij kunnen u vragen eerder een beslissing te maken over een
bedrijfsgebeurtenis dan wanneer u eigenaar zou zijn van het
onderliggende instrument;
• de opties die wij u ter beschikking stellen, kunnen meer beperkend
en minder voordelig zijn dan wanneer u eigenaar zou zijn van het
onderliggende instrument; en/of
• wanneer een stop is toegevoegd aan uw open aandeelpositie, zal
de wijze waarop u wordt behandeld altijd, voor zover mogelijk,
proberen het economische equivalent van de rechten en
plichten te behouden die verbonden zijn aan uw Contract direct
voorafgaande aan de bedrijfsgebeurtenis.
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IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor de
toekomst. De waarde van investeringen kan zowel stijgen als dalen.
VALUTA
Indien u handelt in een markt die zich uitdrukt in een andere
valuta dan uw basisvaluta, zal uw winst en verlies afhankelijk zijn van
wisselkoersfluctuaties.
VOLATILITEIT
De prijs van de onderliggende markten kan volatiel zijn. Dit heeft
directe gevolgen voor uw winst of verlies. Kennis van de volatiliteit
van een onderliggende markt kan helpen bij het bepalen of er
stops dienen te worden ingesteld. Volatiliteit kan onberekenbaar en
onvoorspelbaar zijn.
GAPPING
Gapping is een plotselinge verandering in de prijs van de
onderliggende markt van het ene niveau naar het andere.
Verschillende factoren kunnen leiden tot gapping (bijv. economische
gebeurtenissen of marktaankondigingen) en gapping kan zich
voordoen wanneer de markt geopend is, maar ook als deze gesloten
is. Als deze factoren optreden wanneer de onderliggende markt
gesloten is, kan de prijs bij opening van de onderliggende markt (en
daardoor onze afgeleide prijs) aanzienlijk anders zijn dan de prijs ten
tijde van de sluiting zonder dat er een mogelijkheid is geweest om
uw instrumenten te verkopen voordat de markt opende. Een nietgegarandeerde stop beschermt u niet tegen het risico van gapping
zoals een gegarandeerde stop dat doet.
MARKTLIQUIDITEIT
Bij het vaststellen van onze prijzen, spreads en de grootte waarin
we handelen, houden we rekening met de markt of markten van
de relevante onderliggende instrumenten. Marktomstandigheden
kunnen aanzienlijk veranderen in een zeer korte periode. Hierdoor
kan het voorkomen dat wanneer u graag een instrument wilt
verkopen of een Contract wilt beëindigen, dat u dat niet kunt doen
onder dezelfde voorwaarden als wanneer u het instrument kocht of
het Contract opende. Onder bepaalde handelsvoorwaarden kan
het lastig of zelfs onmogelijk zijn om een positie te liquideren. Dit
kan bijvoorbeeld gebeuren ten tijde van een snelle prijsbeweging
als de prijs dusdanig stijgt of daalt in een handelssessie dat de
handel wordt opgeschort of ingeperkt volgens de regels van de
desbetreffende beurs.
ALGEMENE HANDELSRISICO’S
NABEURS
Tijdens de sessie op de voor- en nabeurs van de indexmarkt,
reflecteren onze prijzen onze eigen inzichten in de verwachtingen
van de markt. Hierbij kan er verwezen worden naar prijsbewegingen
in andere relevante markten die geopend zijn. Daarbij kunnen
handelingen die gedaan worden door andere cliënten van invloed
zijn op onze prijzen. Het is mogelijk dat wij gedurende deze periode
niets hebben waarmee u onze prijzen kunt vergelijken.
HEFBOOMWERKING
Voordat u een Contract met ons mag aangaan, wordt er in het
algemeen van u verlangt dat u een storting aan ons doet; dit
wordt een margevereiste genoemd. Deze margevereiste is
normaal gesproken een relatief bescheiden deel van de totale
Contractwaarde (bijvoorbeeld 1% van de Contractwaarde). Dit
houdt in dat u gebruik maakt van de hefboomwerking. Dit kan voor
of tegen u werken; een kleine prijsbeweging kan in uw voordeel
resulteren in een hoge opbrengst van de margevereiste van het
Contract, maar een kleine prijsbeweging in uw nadeel kan resulteren
in aanzienlijk verlies.

IG is refereert aan IG Markets Ltd (een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder nummer 04008957) en IG Europe GmbH (een
bedrijf dat gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland (geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt onder het nummer HRB 115624),
zoals de context vereist. IG Markets Ltd (registratienummer 195355) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
IG Europe GmbH (registratienummer 148759) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht en
de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij de Finansinspektionen. IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.
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ALGEMENE HANDELSRISICO’S (VERVOLG)
Wanneer u open posities heeft, dient u ervoor te zorgen dat het
bedrag op uw rekening te allen tijde gelijk is aan minstens de
totale margevereiste die wij aan u gevraagd hebben om te storten,
rekening houdend met de lopende opbrengsten en verliezen. Dus
als onze prijs in uw nadeel beweegt, kan het zijn dat u een aanzienlijk
extra saldo direct aan ons dient te verstrekken om te voldoen aan uw
margevereiste en uw posities open te houden. Indien u hier niet aan
voldoet, mogen wij één of meerdere, of alle posities van u sluiten.
U bent zelf verantwoordelijk voor het verlies dat hierdoor ontstaat.
U dient er ook van op de hoogte te zijn dat onder de geldende
Klantovereenkomst, wij het recht hebben om de marges op zeer
korte termijn te verhogen. Indien dit het geval is, kan het van u
verlangd worden om een extra bedrag op uw rekening te storten,
zodat de verhoogde marges worden gedekt. Indien u hier niet aan
voldoet, mogen wij één of meerdere, of alle posities van u sluiten.
Tenzij u stappen heeft ondernomen om een absolute limiet op uw
verlies te plaatsen (bijv. door een gegarandeerde stop), kunnen
nadelige marktbewegingen resulteren in het verlies van (meer dan)
het hele bedrag op uw rekening, waardoor u ons geld schuldig bent.
Wij bieden een aantal risicobeheerinstrumenten die u kunnen helpen
de risico’s te beheren.

Vanwege de hefboomwerking is het volgen van uw posities is zeer
belangrijk wanneer u Contracten met ons bent aangegaan. De
hefboomwerking vergroot de mate waarmee winst of verlies worden
behaald. Daarom is het belangrijk dat u uw posities nauwkeurig volgt.
DIGITALE 100 & SPRINTS
Digitale 100 & Sprints zijn beiden binaire opties. Binaire opties
zijn een type CFD dat beschikbaar is via een CFD-rekening
(gezamenlijk “Binaire opties”). Binaire opties delen veelal dezelfde
handelsrisicokenmerken met CFD’s, maar door de andere
betalingsstructuur zijn er verschillende aspecten waar u van op de
hoogte dient te zijn:
• Er is geen sprake van een hefboomwerking.
• Voor sommige binaire opties kunt u de positie niet sluiten voor
de vervaltijd.
Wanneer u handelt in binaire opties, loopt uw kapitaal risico. Hoewel
het bedrag dat u kunt winnen of verliezen bij het handelen in binaire
opties is vastgesteld, bestaat er wel het risico op aanzienlijke verliezen.
Hieronder valt ook het verliezen van uw volledige initiële inleg.

ONDERDEEL 3: OPTIES (NON-PROFESSIONELE CLIËNTEN)
Opties zijn financiële producten met een hoog risico. Daarom zijn deze voor de meeste mensen niet geschikt.
OPTIES
Opties zijn een transactietype dat de koper het recht geeft, maar niet
de verplichting, om een aandeel te kopen of te verkopen tegen een
gespecificeerde prijs, bekend als de uitoefenprijs, vóór een bepaalde
afloopdatum, van of naar de schrijver van de optie.
IG geeft alleen Europese Opties uit, dat betekent dat ze alleen
kunnen worden uitgevoerd op de afloopdatum.
Beleggen in een optie is zeer risocovol. Door de structuur
van het product kan een kleine wijziging in de prijs van de
onderliggende markt leiden tot een verhoudingsgewijs grotere
wijziging in de optieprijs, die zowel in uw voordeel als nadeel
kan werken. Bovendien kan bij verkoop van opties het risico
waaraan u wordt blootgesteld in bepaalde omstandigheden
oneindig toenemen. Op deze manier kan het gehele saldo van
uw rekening verloren gaan. Optieprijzen kunnen beïnvloed
worden door een reeks factoren, zoals beweging in de
onderliggende markt, verwachte volatiliteit, vervaltijd en het
relevante referentietarief.
GEEN ADVIES
Onze diensten worden aangeboden op basis van een uitvoerende
dienst. Wij verstrekken geen investeringsadvies met betrekking
tot Opties. Wij verstrekken zo nu en dan feitelijke informatie
of onderzoeksaanbevelingen over een markt, informatie over
transactieprocedures en informatie over de potentiële risico’s en
hoe deze risico’s kunnen worden geminimaliseerd. De beslissing om
gebruik te maken van onze producten en diensten is echter volledig
aan u.
U bent zelf verantwoordelijk voor het beheren van uw fiscale en
juridische zaken, waaronder het maken van wettelijke registraties
en betalingen en het voldoen aan de geldende wetgeving en
bepalingen. Wij verstrekken geen wettelijk, fiscaal of juridisch
advies. Indien u enige twijfel heeft over fiscale behandeling of
aansprakelijkheden van beleggingsproducten die beschikbaar zijn via
onze Optierekening, dient u onafhankelijk advies in te winnen.
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GESCHIKTHEID
Tijdens de aanvraagprocedure wordt u gevraagd informatie
te verstrekken over uw financieel vermogen en inkomen. Wij
controleren niet of het bedrag dat u ons toestuurt of uw winst
of verlies overeenkomen met deze informatie. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw financiële middelen
toereikend genoeg zijn voor uw financiële activiteiten bij ons en het
risico dat u neemt met de producten en diensten die u gebruikt.
OPTIES– ALGEMENE RISICO’S
Onze Opties zijn niet beursgenoteerd. De prijzen en andere
voorwaarden worden door ons vastgesteld in overeenstemming met
onze verplichting tot het verstrekken van de beste uitvoering zoals
uiteengezet in ons Orderuitvoeringsbeleid, om redelijk te handelen
en in overeenstemming met de geldende Klantenovereenkomst.
Elke geopende Optie (waaronder een Optie die geopend wordt via
ons Direct Market Access platform) resulteert in het feit dat u een
Contract met ons aangaat. Deze Contracten kunnen alleen bij ons
worden afgesloten en zijn niet overdraagbaar. Geen enkel Contract
geeft recht op de onderliggende instrumenten of recht tot stemmen.
Alle Contracten die u met ons aangaat zijn in rechte afdwingbaar
door beide partijen.
DIVERSE MARKTEN
Wij bieden Contracten aan voor een breed aanbod aan
onderliggende markten. Ondanks dat de prijzen waarbij u
Contracten aangaat worden afgeleid van de onderliggende markt,
kunnen de kenmerken van onze Contracten zeer sterk verschillen van
de daadwerkelijke onderliggende markt of het instrument. Volledige
details van al onze Contracten worden uiteengezet in het gedeelte
Productvoorwaarden op onze website, waaronder: contractgrootte,
marges, laatste handelsdag, schikkingsprocedure, rolloverprocedure,
commissies en valuta.

IG is refereert aan IG Markets Ltd (een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder nummer 04008957) en IG Europe GmbH (een
bedrijf dat gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland (geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt onder het nummer HRB 115624),
zoals de context vereist. IG Markets Ltd (registratienummer 195355) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
IG Europe GmbH (registratienummer 148759) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht en
de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij de Finansinspektionen. IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.
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OPTIES– ALGEMENE RISICO’S (VERVOLG)
BEDRIJFSGEBEURTENISSEN EN DIVIDEND
Over het algemeen houden wij bij het bepalen van de bied- en
laatprijzen van onze opties geen rekening met dividenden of andere
zakelijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de prijs van
het onderliggende instrument voorafgaand aan het einde van de
afloopdatum van de optie. Wij zullen een aanpassing doen aan uw
rekening op de ex-dividenddag om deze dividenduitkering goed
te keuren, wanneer een dividend wordt betaald met betrekking
tot het financiële instrument waarop uw Optie betrekking heeft
(bijvoorbeeld als aandelen van de onderliggende index dividenden
uitkeren), en als uw Optie open is op de ex-dividenddatum van het
desbetreffende financiële instrument.
EUROPESE OPTIES
IG biedt Europese opties. Dit betekent dat deze alleen kunnen
worden uitgeoefend na het verstrijken van de optie, in plaats van op
enig moment tijdens de looptijd van de optie. Als gevolg hiervan
is het mogelijk dat u een winst ziet wanneer de optie in (of out) the
money is wanneer u de optie niet kunt uitoefenen. Marktbewegingen
kunnen betekenen dat de optie vervolgens tegen u ingaat, waardoor
u winst misloopt en een verlies bij de afloopdatum realiseert. U kunt
dan uw positie nog vóór de afloopdatum sluiten om winst te behalen
of verlies te voorkomen.
Alle opties worden cash afgewikkeld, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. Als u met IG bent overeengekomen dat
afwikkeling en levering zullen plaatsvinden na het verstrijken van
de optie, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat
u over de mogelijkheid beschikt om de onderliggende waarde te
leveren of te accepteren.
Hoewel de kenmerken van uw optie kunnen verschillen van die
van het onderliggende instrument of de onderliggende markt, is
het belangrijk dat u de risico’s begrijpt die gepaard gaan met de
handel in de relevante onderliggende markt, omdat schommelingen
in de prijs van de onderliggende markt van invloed zijn op uw
instrumenten en de winstgevendheid van uw transacties. Opties zijn
financiële producten waarmee u kunt speculeren op prijsbewegingen
in onderliggende markten. Hoewel de prijzen waartegen u deze
producten verhandelt door ons worden bepaald, zijn onze prijzen
afgeleid van de onderliggende markt en zullen deze worden
beïnvloed door bewegingen in de onderliggende markt. Zie
Onderdeel 5 voor meer informatie.
FACTOREN IN OPTIEPRIJZEN
Er is een aantal factoren dat van invloed is op de prijs van een
optie, met name prijs en volatiliteit of verwachte volatiliteit van de
onderliggende markt, en resterende tijd tot het verstrijken van de
optie. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van al deze factoren
omdat ze allemaal van invloed zijn op de prijs van de optie. Bij het
kopen van een calloptie is het bijvoorbeeld mogelijk dat de prijs van
de optie daalt, zelfs als de prijs van de onderliggende waarde stijgt
als de volatiliteit daalt en de afloopdatum van de optie dichterbij
komt omdat er minder tijd overblijft voor de waarde.
ALGEMENE HANDELSRISICO’S
NABEURS
Tijdens de sessie op de voor- en nabeurs van de indexmarkt,
reflecteren onze prijzen onze eigen inzichten in de verwachtingen
van de markt. Hierbij kan er verwezen worden naar prijsbewegingen
in andere relevante markten die geopend zijn. Daarbij kunnen
handelingen die gedaan worden door andere cliënten van invloed
zijn op onze prijzen. Het is mogelijk dat wij gedurende deze periode
niets hebben waarmee u onze prijzen kunt vergelijken.
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HEFBOOMWERKING
Voordat u een Contract met ons mag aangaan, wordt er in het
algemeen van u verlangt dat u een storting aan ons doet; dit
wordt een margevereiste genoemd. Deze margevereiste is
normaal gesproken een relatief bescheiden deel van de totale
Contractwaarde (bijvoorbeeld 10% van de Contractwaarde). Dit
houdt in dat u gebruik maakt van de hefboomwerking. Dit kan voor
of tegen u werken; een kleine prijsbeweging kan in uw voordeel
resulteren in een hoge opbrengst van de margevereiste van het
Contract, maar een kleine prijsbeweging in uw nadeel kan resulteren
in aanzienlijk verlies.
Voordat u een langdurig contract met ons kunt afsluiten, vragen wij u
om een optiepremie te betalen die gelijk is aan de volledige waarde
van het contract op het moment dat het contract wordt geopend.
Wanneer u open posities heeft, dient u ervoor te zorgen dat het
bedrag op uw rekening te allen tijde gelijk is aan minstens de
totale margevereiste die wij aan u gevraagd hebben om te storten,
rekening houdend met de lopende opbrengsten en verliezen. Dus
als onze prijs in uw nadeel beweegt, kan het zijn dat u een aanzienlijk
extra saldo direct aan ons dient te verstrekken om te voldoen aan uw
margevereiste en uw posities open te houden. Indien u hier niet aan
voldoet, mogen wij één of meerdere, of alle posities van u sluiten.
U bent zelf verantwoordelijk voor het verlies dat hierdoor ontstaat.
U dient er ook van op de hoogte te zijn dat onder de geldende
Klantovereenkomst, wij het recht hebben om de marges op zeer
korte termijn te verhogen. Indien dit het geval is, kan het van u
verlangd worden om een extra bedrag op uw rekening te storten,
zodat de verhoogde marges worden gedekt. Indien u hier niet aan
voldoet, mogen wij één of meerdere, of alle posities van u sluiten.
Vanwege de hefboomwerking is het volgen van uw posities is zeer
belangrijk wanneer u Contracten met ons bent aangegaan. De
hefboomwerking vergroot de mate waarmee winst of verlies worden
behaald. Daarom is het belangrijk dat u uw posities nauwkeurig volgt.
IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor de
toekomst. De waarde van investeringen kan zowel stijgen als dalen.
VALUTA
Indien u handelt in een markt die zich uitdrukt in een andere valuta
dan uw basisvaluta, zal uw winst en verlies afhankelijk zijn van
wisselkoersfluctuaties.
VOLATILITEIT
De prijs van de onderliggende markten kan volatiel zijn. Dit heeft
directe gevolgen voor uw winst of verlies. Kennis van de volatiliteit
van een onderliggende markt kan helpen bij het bepalen of er
stops dienen te worden ingesteld. Volatiliteit kan onberekenbaar en
onvoorspelbaar zijn.
GAPPING
Gapping is een plotselinge verandering in de prijs van de
onderliggende markt van het ene niveau naar het andere.
Verschillende factoren kunnen leiden tot gapping (bijv. economische
gebeurtenissen of marktaankondigingen) en gapping kan zich
voordoen wanneer de markt geopend is, maar ook als deze gesloten
is. Als deze factoren optreden wanneer de onderliggende markt
gesloten is, kan de prijs bij opening van de onderliggende markt (en
daardoor onze afgeleide prijs) aanzienlijk anders zijn dan de prijs ten
tijde van de sluiting zonder dat er een mogelijkheid is geweest om
uw instrumenten te verkopen voordat de markt opende.
Een niet-gegarandeerde stop beschermt u niet tegen het risico van
gapping zoals een gegarandeerde stop dat doet.

IG is refereert aan IG Markets Ltd (een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder nummer 04008957) en IG Europe GmbH (een
bedrijf dat gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland (geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt onder het nummer HRB 115624),
zoals de context vereist. IG Markets Ltd (registratienummer 195355) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
IG Europe GmbH (registratienummer 148759) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht en
de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij de Finansinspektionen. IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.
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IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
(VERVOLG)
MARKTLIQUIDITEIT
Bij het vaststellen van onze prijzen, spreads en de grootte waarin
we handelen, houden we rekening met de markt of markten van
de relevante onderliggende instrumenten. Marktomstandigheden
kunnen aanzienlijk veranderen in een zeer korte periode. Hierdoor
kan het voorkomen dat wanneer u graag een instrument wilt

verkopen of een Contract wilt beëindigen, dat u dat niet kunt doen
onder dezelfde voorwaarden als wanneer u het instrument kocht of
het Contract opende. Onder bepaalde handelsvoorwaarden kan
het lastig of zelfs onmogelijk zijn om een positie te liquideren. Dit
kan bijvoorbeeld gebeuren ten tijde van een snelle prijsbeweging
als de prijs dusdanig stijgt of daalt in een handelssessie dat de
handel wordt opgeschort of ingeperkt volgens de regels van de
desbetreffende beurs.

ONDERDEEL 4: OPTIES (PROFESSIONELE CLIËNTEN)
Opties zijn financiële producten met een hoog risico. Hierdoor zijn deze voor de meeste mensen niet geschikt.
OPTIES
Opties zijn financiële derivateninstrumenten die u het recht geven,
maar niet de verplichting, om een aandeel te kopen of te verkopen
tegen een gespecificeerde prijs, bekend als de uitoefenprijs, vóór
een bepaalde afloopdatum, van of naar de schrijver van de optie.
Beleggen in een optie is zeer risocovol. Door de structuur
van het product kan een kleine wijziging in de prijs van de
onderliggende markt leiden tot een verhoudingsgewijs grotere
wijziging in de optieprijs, die zowel in uw voordeel als nadeel
kan werken. Bovendien kan bij verkoop van opties het risico
waaraan u wordt blootgesteld in bepaalde omstandigheden
oneindig toenemen. Op deze manier kunnen volledige fondsen
van uw rekening verloren gaan. Optieprijzen kunnen beïnvloed
worden door een reeks factoren, zoals beweging in de
onderliggende markt, verwachte volatiliteit, vervaltijd en
het relevante referentietarief.
GEEN ADVIES
Onze diensten worden aangeboden op basis van een uitvoerende
dienst. Wij verstrekken geen investeringsadvies met betrekking
tot opties. Wij verstrekken zo nu en dan feitelijke informatie
of onderzoeksaanbevelingen over een markt, informatie over
transactieprocedures en informatie over de potentiële risico’s en
hoe deze risico’s kunnen worden geminimaliseerd. De beslissing
om gebruik te maken van onze producten en diensten is echter
volledig aan u.
U bent zelf verantwoordelijk voor het beheren van uw fiscale en
juridische zaken, waaronder het maken van wettelijke registraties
en betalingen en het voldoen aan de geldende wetgeving en
bepalingen. Wij verstrekken geen wettelijk, fiscaal of juridisch
advies. Indien u enige twijfel heeft over fiscale behandeling of
aansprakelijkheden van beleggingsproducten die beschikbaar zijn
via onze optierekening, dient u onafhankelijk advies in te winnen.
GESCHIKTHEID
Voordat u kunt gaan handelen via een optierekening, zijn wij verplicht
tot het maken van een afweging of de door u gekozen producten en/
of diensten wel voor u geschikt zijn en u te waarschuwen, gebaseerd
op de informatie die u aan ons verstrekt, indien producten of diensten
niet geschikt zijn voor u. De beslissing om een rekening te openen en
gebruik te maken van onze producten of diensten is volledig aan u.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de
betrokken risico’s van onze producten of diensten.
Als professionele cliënt gaat IG ervan uit dat u de nodige ervaring en
kennis heeft om transacties aan te gaan met IG via een optierekening.
Tijdens de aanvraagprocedure wordt u gevraagd informatie
te verstrekken over uw financieel vermogen en inkomen. Wij
controleren niet of het bedrag dat u ons toestuurt of uw winst
of verlies overeenkomen met deze informatie. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw financiële middelen
toereikend genoeg zijn voor uw financiële activiteiten bij ons en het
risico dat u neemt met de producten en diensten die u gebruikt.
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OPTIES – ALGEMENE RISICO’S
Onze Opties zijn niet beursgenoteerd. De prijzen en andere
voorwaarden worden door ons vastgesteld in overeenstemming met
onze verplichting tot het verstrekken van de beste uitvoering zoals
uiteengezet in ons Orderuitvoeringsbeleid, om redelijk te handelen
en in overeenstemming met de geldende Klantenovereenkomst.
Elke geopende Optie (waaronder een Optie die geopend wordt via
ons Direct Market Access platform) resulteert in het feit dat u een
Contract met ons aangaat. Deze Contracten kunnen alleen bij ons
worden afgesloten en zijn niet overdraagbaar.
Geen enkel Contract geeft recht op de onderliggende instrumenten
of recht tot stemmen. Alle Contracten die u met ons aangaat zijn in
rechte afdwingbaar door beide partijen.
DIVERSE MARKTEN
Wij bieden Contracten aan voor een breed aanbod aan
onderliggende markten. Ondanks dat de prijzen waarbij u
Contracten aangaat worden afgeleid van de onderliggende markt,
kunnen de kenmerken van onze Contracten zeer sterk verschillen van
de daadwerkelijke onderliggende markt of het instrument. Volledige
details van al onze Contracten worden uiteengezet in het gedeelte
Productvoorwaarden op onze website, waaronder: contractgrootte,
marges, laatste handelsdag, schikkingsprocedure, rolloverprocedure,
commissies en valuta.
BEDRIJFSGEBEURTENISSEN EN DIVIDEND
Over het algemeen houden wij bij het bepalen van de bied- en
laatprijzen van onze opties geen rekening met dividenden of andere
zakelijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de prijs van
het onderliggende instrument voorafgaand aan het einde van de
afloopdatum van de optie. Wij zullen een aanpassing doen aan uw
rekening op de ex-dividenddag om deze dividenduitkering goed
te keuren, wanneer een dividend wordt betaald met betrekking
tot het financiële instrument waarop uw Optie betrekking heeft
(bijvoorbeeld als aandelen van de onderliggende index dividenden
uitkeren), en als uw Optie open is op de ex-dividenddatum van het
desbetreffende financiële instrument.
EUROPESE OPTIES
IG biedt Europese opties. Dit betekent dat ze alleen kunnen worden
uitgeoefend na het verstrijken van de optie, in plaats van op enig
moment tijdens de looptijd van de optie. Als gevolg hiervan is het
mogelijk dat u een winst ziet wanneer de optie in (of out of) the
money is wanneer u de optie niet kunt uitoefenen. Marktbewegingen
kunnen betekenen dat de optie vervolgens tegen u ingaat, waardoor
u winst misloopt en een verlies bij de afloopdatum realiseert. U kunt
uw positie nog vóór de afloopdatum sluiten om winst te behalen of
verlies te voorkomen.

IG is refereert aan IG Markets Ltd (een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder nummer 04008957) en IG Europe GmbH (een
bedrijf dat gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland (geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt onder het nummer HRB 115624),
zoals de context vereist. IG Markets Ltd (registratienummer 195355) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
IG Europe GmbH (registratienummer 148759) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht en
de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij de Finansinspektionen. IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.
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EUROPESE OPTIES (VERVOLG)
Alle opties worden cash afgewikkeld, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. Als u met IG bent overeengekomen dat
afwikkeling en levering zullen plaatsvinden na het verstrijken van de
optie, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over
de mogelijkheid beschikt om de onderliggende waarde te leveren of
te accepteren.
Hoewel de kenmerken van uw optie kunnen verschillen van die
van het onderliggende instrument of de onderliggende markt, is
het belangrijk dat u de risico’s begrijpt die gepaard gaan met de
handel in de relevante onderliggende markt, omdat schommelingen
in de prijs van de onderliggende markt van invloed zijn op uw
instrumenten en de winstgevendheid van uw transacties. Opties
zijn financiële producten waarmee u kunt speculeren over
prijsbewegingen in onderliggende markten Hoewel de prijzen
waartegen u deze producten verhandelt door ons worden bepaald,
zijn onze prijzen afgeleid van de onderliggende markt en zullen
deze worden beïnvloed door bewegingen in de onderliggende
markt. Zie Onderdeel 5 voor meer informatie.
FACTOREN IN OPTIEPRIJZEN
Er is een aantal factoren die van invloed is op de prijs van een
optie, met name prijs en volatiliteit of verwachte volatiliteit van de
onderliggende markt, en resterende tijd tot het verstrijken van de
optie. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van al deze factoren
omdat ze allemaal van invloed zijn op de prijs van de optie. Bij het
kopen van een calloptie is het bijvoorbeeld mogelijk dat de prijs van
de optie daalt, zelfs als de prijs van de onderliggende waarde stijgt
als de volatiliteit daalt en de afloopdatum van de optie dichterbij
komt omdat er minder tijd overblijft voor de waarde.
ALGEMENE HANDELSRISICO’S
Ondanks dat de kenmerken van uw Contract zullen verschillen van
die van het onderliggende instrument of de markt, is het belangrijk
dat u op de hoogte bent van de risico’s die gepaard gaan met het
handelen in de relevante onderliggende markt, omdat fluctuaties in
de prijs van de onderliggende markt uw instrumenten en de winst
van uw verhandelingen zullen beïnvloeden. Opties zijn financiële
producten waarmee u kunt speculeren op de prijsbewegingen
in de onderliggende markten en, alhoewel de prijzen waarvoor u
deze producten verhandelt door ons worden vastgesteld, zijn onze
prijzen afgeleid van de onderliggende markt. Zie Onderdeel 5 voor
meer informatie.
NABEURS
Tijdens de sessie op de voor- en nabeurs van de indexmarkt
reflecteren onze prijzen onze eigen inzichten in de verwachtingen
van de markt. Hierbij kan er verwezen worden naar prijsbewegingen
in andere relevante markten die geopend zijn. Daarbij kunnen
handelingen die gedaan worden door andere cliënten van invloed
zijn op onze prijzen. Het is mogelijk dat wij gedurende deze periode
niets hebben waarmee u onze prijzen kunt vergelijken.
HEFBOOMWERKING
Voordat u een Contract met ons mag aangaan, wordt er in het
algemeen van u verlangd dat u een storting aan ons doet; dit
wordt een margevereiste genoemd. Deze margevereiste is
normaal gesproken een relatief bescheiden deel van de totale
Contractwaarde (bijvoorbeeld 1% van de Contractwaarde). Dit
houdt in dat u gebruik maakt van de hefboomwerking. Dit kan voor
of tegen u werken; een kleine prijsbeweging kan in uw voordeel
resulteren in een hoge opbrengst van de margevereiste van het
Contract, maar een kleine prijsbeweging in uw nadeel kan resulteren
in aanzienlijk verlies.
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Voordat u een langdurig contract met ons kunt afsluiten, vragen wij u
een de optiepremie te betalen die gelijk is aan de volledige waarde
van het contract op het moment dat het contract wordt geopend.
Wanneer u open posities heeft, dient u ervoor te zorgen dat het
bedrag op uw rekening te allen tijde gelijk is aan minstens de
totale margevereiste die wij aan u gevraagd hebben om te storten,
rekening houdend met de lopende opbrengsten en verliezen.
Dus als onze prijs in uw nadeel beweegt, kan het zijn dat u een
aanzienlijk extra bedrag direct aan ons dient te verstrekken om te
voldoen aan uw margevereiste en om uw posities open te houden.
Indien u hier niet aan voldoet, mogen wij één of meerdere, of alle
posities van u sluiten. U bent zelf verantwoordelijk voor het verlies
dat hierdoor ontstaat.
U dient er ook van op de hoogte te zijn dat onder de geldende
Klantovereenkomst, wij het recht hebben om de marges op zeer
korte termijn te verhogen. Indien dit het geval is, kan het van u
verlangd worden om een extra bedrag op uw rekening te storten,
zodat de verhoogde marges worden gedekt. Indien u hier niet aan
voldoet, mogen wij één of meerdere, of alle posities van u sluiten.
Vanwege de hefboomwerking is het volgen van uw posities is
zeer belangrijk wanneer u Contracten met ons bent aangegaan.
De hefboomwerking vergroot de mate waarmee winst of verlies
worden behaald. Daarom is het belangrijk dat u uw posities
nauwlettend volgt.
IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor de
toekomst. De waarde van investeringen kan zowel stijgen als dalen.
VALUTA
Indien u handelt in een markt die zich uitdrukt in een andere valuta
dan uw basisvaluta, zal uw winst en verlies afhankelijk zijn van
wisselkoersfluctuaties.
VOLATILITEIT
De prijs van de onderliggende markten kan volatiel zijn. Dit heeft
directe gevolgen voor uw winst of verlies. Kennis van de volatiliteit
van een onderliggende markt kan helpen bij het bepalen of er
stops dienen te worden ingesteld. Volatiliteit kan onberekenbaar en
onvoorspelbaar zijn.
GAPPING
Gapping is een plotselinge verandering in de prijs van de
onderliggende markt van het ene niveau naar het andere.
Verschillende factoren kunnen leiden tot gapping (bijv. economische
gebeurtenissen of marktaankondigingen) en gapping kan zich
voordoen wanneer de markt geopend is, maar ook als deze gesloten
is. Als deze factoren optreden wanneer de onderliggende markt
gesloten is, kan de prijs bij opening van de onderliggende markt (en
daardoor onze afgeleide prijs) aanzienlijk anders zijn dan de prijs ten
tijde van de sluiting zonder dat er een mogelijkheid is geweest om
uw instrumenten te verkopen voordat de markt opende. Een nietgegarandeerde stop beschermt u niet tegen het risico van gapping
zoals een gegarandeerde stop dat doet.
MARKTLIQUIDITEIT
Bij het vaststellen van onze prijzen, spreads en de grootte waarin
we handelen, houden we rekening met de markt of markten van
de relevante onderliggende instrumenten. Marktomstandigheden
kunnen aanzienlijk veranderen in een zeer korte periode. Hierdoor
kan het voorkomen dat wanneer u graag een instrument wilt
verkopen of een Contract wilt beëindigen, dat u dat niet kunt doen
onder dezelfde voorwaarden als wanneer u het instrument kocht of
het Contract opende. Onder bepaalde handelsvoorwaarden kan het
lastig of zelfs onmogelijk zijn om een positie te liquideren.

IG is refereert aan IG Markets Ltd (een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder nummer 04008957) en IG Europe GmbH (een
bedrijf dat gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland (geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt onder het nummer HRB 115624),
zoals de context vereist. IG Markets Ltd (registratienummer 195355) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
IG Europe GmbH (registratienummer 148759) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht en
de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij de Finansinspektionen. IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.
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IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
(VERVOLG)
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren ten tijde van een snelle prijsbeweging
als de prijs dusdanig stijgt of daalt in een handelssessie dat de
handel wordt opgeschort of ingeperkt volgens de regels van de
desbetreffende beurs.
Ondanks dat de kenmerken van uw Contract zullen verschillen van
die van het onderliggende instrument of de markt, is het belangrijk

dat u op de hoogte bent van de risico’s die gepaard gaan met het
handelen in de relevante onderliggende markt, omdat fluctuaties in
de prijs van de onderliggende markt uw instrumenten en de winst
van uw verhandelingen zullen beïnvloeden. Opties zijn financiële
producten waarmee u kunt speculeren op de prijsbewegingen in de
onderliggende markten en, alhoewel de prijzen waarvoor u
deze producten verhandelt door ons worden vastgesteld, zijn onze
prijzen afgeleid van de onderliggende markt. Zie Onderdeel 5 voor
meer informatie.

ONDERDEEL 5: TURBO WARRANTS (PROFESSIONELE EN NON-PROFESSIONELE CLIËNTEN)
Turbo Warrants zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen.
TURBO WARRANTS (TW’S)
TW’s zijn overdraagbare effecten die u een specifiek recht geven op
basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden. Het zijn instrumenten
met exposure aan prestaties van een onderliggend bezit. Het
doel van beleggen in TW’s is te profiteren van exposure aan een
onderliggende waarde door een effect te kopen waarvan de
waarde varieert in verhouding tot die onderliggende waarde. Er zijn
verschillende typen TW’s, waaronder: FX-TW’s, grondstoffen-TW’s
en index-TW’s. TW’s long of short zijn beschikbaar voor gerichte
investeringen of hedging.
Investeren in een TW is zeer risicovol omdat de hefboomwerking
ertoe leidt dat een relatief kleine marktbeweging kan resulteren in
een evenredig grote verandering in de waarde van uw investering.
De prijs van TW’s kan daarom volatiel zijn. TW’s kunnen zonder
waarde verlopen wanneer het onderliggende instrument of bezit
niet presteert zoals verwacht. Het is mogelijk om al het geld dat u
investeerde in een TW te verliezen.
GEEN ADVIES
Onze diensten worden aangeboden op basis van een uitvoerende
dienst. Wij verstrekken geen investeringsadvies met betrekking
tot TW’s. Wij verstrekken zo nu en dan feitelijke informatie
of onderzoeksaanbevelingen over een markt, informatie over
transactieprocedures en informatie over de potentiële risico’s en
hoe deze risico’s kunnen worden geminimaliseerd. De beslissing om
gebruik te maken van onze producten en diensten is echter volledig
aan u.
U bent zelf verantwoordelijk voor het beheren van uw fiscale en
juridische zaken, waaronder het maken van wettelijke registraties
betalingen en het voldoen aan de geldende wetgeving en
bepalingen. Wij verstrekken geen wettelijk, fiscaal of juridisch
advies. Indien u enige twijfel hebt over fiscale behandeling of
aansprakelijkheden van beleggingsproducten die beschikbaar zijn via
onze TW-rekening, dient u onafhankelijk advies in te winnen
GESCHIKTHEID
Voordat u kunt gaan handelen via een TW-rekening, zijn wij verplicht
tot het maken van een afweging of de door u gekozen producten en/
of diensten wel voor u geschikt zijn en u te waarschuwen, gebaseerd
op de informatie die u aan ons verstrekt, indien producten of
diensten niet geschikt zijn voor u. De beslissing om een rekening
te openen en gebruik te maken van onze producten of diensten
is volledig aan u. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de
hoogte te zijn van de betrokken risico’s van TW’s.
Als u professionele cliënt bent, gaat IG ervan uit dat u de nodige
ervaring en kennis heeft om transacties aan te gaan met IG via een
TW-rekening.
Tijdens de aanvraagprocedure wordt u gevraagd informatie
te verstrekken over uw financieel vermogen en inkomen. Wij
controleren niet of het bedrag dat u ons toestuurt of uw winst
of verlies overeenkomen met deze informatie. Het is uw eigen
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verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw financiële
middelen toereikend genoeg zijn voor uw financiële activiteiten bij
ons en het risico dat gepaard gaat met handelen in TW’s.
TURBO WARRANTS - ALGEMENE RISICO’S
TW’s zijn bedoeld voor zowel professionele en niet-professionele
cliënten die traden met een hefboomproduct, hedgen of een
investeringsdoel op korte termijn hebben. TW’s zijn financiële
instrumenten voor goed geïnformeerde cliënten die al enige ervaring
hebben met hefboomproducten. De cliënt kan de totale waarde van
het geïnvesteerde vermogen verliezen en hecht geen waarde aan
vermogensbescherming.
TW bevat geen enkele bescherming tegen welke toekomstige
marktprestatie dan ook, waardoor u uw investering gedeeltelijk of
geheel kunt verliezen, inclusief eventuele commissies of andere
transactiekosten.
VERMOGENSRISICO
Uw vermogen loopt een volledig risico. Cliënten kunnen maximaal
waarde van hun investering verliezen:
• indien de klant zijn TW’s vóór de geplande terugkoop- of
uitoefendatum verkoopt tegen een bedrag dat lager is dan de
initiële aankoopprijs;
• indien de TW’s vervroegd worden ingewisseld om redenen buiten
de macht van de emittent en het betaalde of geleverde bedrag lager
is dan de initiële aankoopprijs;
• indien de strikeprijs van TW’s onderworpen is aan bepaalde
aanpassingen (met name een dagelijks financieringsbedrag)
of alternatieve waarderingen na bepaalde verstorende
marktgebeurtenissen die ertoe leiden dat het te betalen of te leveren
bedrag wordt verminderd tot een bedrag of waarde die lager is dan
de oorspronkelijke aankoopprijs.
KNOCK-OUTRISICO
Indien de voorkeursprijs van het onderliggende instrument of bezit
het knock-outniveau bereikt, stopt de handel in TW’s en worden ze
direct waardeloos. In dit geval zal de cliënt de gehele waarde van zijn
investering verliezen.
TEGENPARTIJRISICO
Cliënten zijn blootgesteld aan tegenpartijrisico voor de
TW-uitgevende instelling in geval van een insolventie- of
faillissementsprocedure of een andere gebeurtenis die het vermogen
van de uitgevende instelling om bedragen die verschuldigd zijn
onder de TW’s negatief te beïnvloeden Het nalaten van het voldoen
van betalingen door de uitgevende partij, verschuldigd onder
de TW’s, kan resulteren in een verlies van alle of een deel van de
investeringen van de cliënt.

IG is refereert aan IG Markets Ltd (een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder nummer 04008957) en IG Europe GmbH (een
bedrijf dat gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland (geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt onder het nummer HRB 115624),
zoals de context vereist. IG Markets Ltd (registratienummer 195355) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
IG Europe GmbH (registratienummer 148759) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht en
de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij de Finansinspektionen. IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.
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TURBO WARRANTS - ALGEMENE RISICO’S (VERVOLG)
HEFBOOMWERKING
TW’s worden gekenmerkt door hun hefboomwerking. Het
hefboomeffect (gearing) van TW’s ontstaat met name door de
aanzienlijk kleinere hoeveelheid vermogen, vergeleken met een
directe investering in de onderliggende waarde, die door een cliënt
moet worden vastgelegd om te speculeren op de prijsbeweging van
de onderliggende waarde. Dat betekent dat een verandering in de
waarde van het onderliggende kan resulteren in een onevenredige
waardeverandering van de TW. TW’s worden daarom gekenmerkt
door hun onevenredig hoge risico op verliezen. Dit kan in het
voordeel van de klant zijn, wanneer de prijs in een gunstige richting
beweegt, maar het kan in het nadeel van de cliënt werken wanneer
de prijs zich tegen hem keert.
VALUTARISICO
Indien u in TW’s handelt die zijn uitgedrukt in een andere valuta
dan uw basisvaluta, zal uw winst of verlies afhankelijk zijn van
wisselkoersfluctuaties.
MARKTLIQUIDITEIT
TW’s zijn geautoriseerd om te handelen op een multilaterale
handelsfaciliteit of op een gereglementeerde markt. Het kan niet
worden gegarandeerd dat een dergelijke handelsvergunning
van kracht zal blijven gedurende de looptijd van de TW’s. Indien
zo’n vergunning wordt geannuleerd, kan het erg lastig zijn
marktdeelnemers te vinden die bereid zijn TW’s te kopen en te
verkopen. Daarom kan niet worden gegarandeerd dat een liquide
markt zal bestaan voor TW’s, ongeacht de aanwezigheid van een
market maker. Uitzonderlijke marktomstandigheden of markten
die blootgesteld worden aan extreme volatiliteit, kunnen iedere
activiteit van ‘market making’ stopzetten. Dat kan ervoor zorgen
dat een liquide secundaire markt voor TW’s zich niet ontwikkelt. De
mogelijkheid bestaat dat een liquide secundaire markt niet blijft
bestaan tot het einde van de looptijd van de TW’s.
ALGEMENE ONDERLIGGENDE RISICO’S
Het is belangrijk dat u de risico’s van het handelen in het
onderliggende instrument of bezit begrijpt omdat veranderingen
in de prijs van de onderliggende markt de instrumenten en

winstgevendheid van uw transacties kunnen beïnvloeden.
IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
In het verleden behaalde resultaten van de onderliggende markt zijn
geen garantie voor de toekomstige prestaties.
VALUTA
De uitgiftevaluta van TW’s kan verschillen van de valuta waarin
de onderliggende waarde wordt verhandeld. De relatieve
renteverschillen tussen het huidige rentetarief op de valuta van
de onderliggende waarde en het huidige rentetarief van de
uitgiftevaluta kunnen de prijs van TW’s nadelig beïnvloeden.
VOLATILITEIT VAN DE ONDERLIGGENDE WAARDE
Prijsbewegingen van het onderliggende instrument of waarde
kunnen volatiel zijn. Dit heeft directe invloed op uw winst en verlies.
Volatiliteit kan onberekenbaar en onvoorspelbaar zijn.
GAPPING
Gapping is een plotselinge verandering in de prijs van de
onderliggende markt van het ene niveau naar het andere.
Verschillende factoren kunnen leiden tot gapping (bijv. economische
gebeurtenissen of marktaankondigingen) en gapping kan zich
voordoen wanneer de markt geopend is, maar ook wanneer deze
gesloten is. Als deze factoren optreden wanneer de onderliggende
markt gesloten is, kan de prijs bij opening van de onderliggende
markt (en daardoor de prijs van de TW) aanzienlijk anders zijn dan
de prijs ten tijde van de sluiting. In het geval van gapping in de
onderliggende markt is het aannemelijk dat er gapping plaatsvindt
in de TW-prijzen van instrumenten met een afgeleide waarde uit de
onderliggende markt.
MARKTLIQUIDITEIT
Marktomstandigheden kunnen aanzienlijk veranderen in een zeer
korte periode. Hierdoor kan het voorkomen dat wanneer u graag een
instrument wilt verkopen, dat u dat niet kunt doen onder dezelfde
voorwaarden als wanneer u het instrument kocht. Onder bepaalde
handelsvoorwaarden kan het lastig of zelfs onmogelijk zijn om een
positie te liquideren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren ten tijde van een
snelle prijsbeweging.
NABEURS
Tijdens de handelssessies voor- en nabeurs van een onderliggende
index of grondstof vinden er geen knock-outs plaats.

ONDERDEEL 6: DIENST VOOR HET BELEGGEN IN AANDELEN (UITVOERENDE DIENST)
De dienst van IG voor het beleggen in aandelen wordt aangeboden
via de Aandelenrekening. Via onze diensten voor het beleggen in
aandelen, kunt u ons de opdracht geven om financiële instrumenten
namens u te kopen of verkopen (aandelen en op de beurs
verhandelde producten).
Alle instrumenten die worden aangeboden via onze dienst voor het
beleggen in van aandelen, zijn beursgenoteerd. Dit houdt in dat
de prijzen niet door ons worden vastgesteld. Wij handelen bij elke
opdracht die u aan ons verstrekt met betrekking tot het kopen of
verkopen van een instrument namens u in overeenstemming met
onze verplichting tot het verstrekken van de beste uitvoering zoals
uiteengezet in ons Orderuitvoeringsbeleid, om redelijk te handelen
en in overeenstemming met de geldende Klantenovereenkomst. We
plaatsen mogelijk uw opdracht buiten een beurs als dit overeenkomt
met ons Beleid inzake orderuitvoering.
Als onderdeel van onze dienst zullen wij de zaakwaarneming van uw
instrumenten regelen.
Alle investeringen die voor u zijn aangekocht of door u aan ons
worden overgedragen via uw IG Aandelenrekening, worden gekocht
namens en/of aangehouden door een vertegenwoordigend bedrijf
dat door ons is geselecteerd ten voordele van u.
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Aangezien investeringen worden aangehouden in naam van een
vertegenwoordigend bedrijf, heeft u geen stemrecht, wat u wel zou
hebben gehad als de investering op uw naam werd aangehouden.
Alle financiële investeringen gaan gepaard met risico’s. De
waarde van elke investering die u doet via onze dienst voor het
beleggen in aandelen kan zowel stijgen als dalen en u loopt
het risico dat u minder dan uw eerste investering terugkrijgt. In
het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor de
toekomst.
De risico’s die u loopt verschillen per instrument die wij volgens
uw opdracht namens u kopen of verkopen.
U dient van het volgende op de hoogte te zijn:
• aandelen die zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt zijn financiële producten zonder een
hoog risico; en
• veel Exchange Traded Funds (ETF’s) zijn financiële producten
zonder een hoog risico;
• Exchange Traded Commodities (ETC’s) en bepaalde ETF’s worden
beschouwd als financiële producten met een hoog risico, normaal
gesproken vanwege het gebruik van derivaten, en zijn voor de
meeste mensen niet geschikt.

IG is refereert aan IG Markets Ltd (een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder nummer 04008957) en IG Europe GmbH (een
bedrijf dat gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland (geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt onder het nummer HRB 115624),
zoals de context vereist. IG Markets Ltd (registratienummer 195355) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
IG Europe GmbH (registratienummer 148759) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht en
de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij de Finansinspektionen. IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.
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ONDERDEEL 6: DIENST VOOR HET BELEGGEN IN AANDELEN (UITVOERENDE DIENST) (VERVOLG)
Valutarisico: indien u handelt in een markt die zich uitdrukt in een
andere valuta dan uw basisvaluta, zal uw winst en verlies afhankelijk
zijn van wisselkoersfluctuaties.
Liquiditeitsrisico: onder bepaalde marktvoorwaarden kan het
lastig of zelfs onmogelijk zijn om een positie te liquideren. Dit kan
bijvoorbeeld voorkomen ten tijde van een snelle prijsbeweging als de
prijs dusdanig stijgt of daalt in een handelssessie dat de handel word
opgeschort of ingeperkt volgens de regels van de betreffende beurs.
GEEN ADVIES
Onze diensten worden aangeboden op basis van een uitvoerende
dienst. Wij bieden geen investeringsadvies met betrekking tot
de dienst voor het beleggen in aandelen of producten die voor
u beschikbaar zijn om te handelen via onze dienst voor het
beleggen in aandelen, zoals Aandelen of ETF’s. Wij verstrekken zo
nu en dan feitelijke informatie of onderzoeksaanbevelingen over
een markt, informatie over transactieprocedures en informatie
over de potentiële risico’s en hoe deze risico’s kunnen worden
geminimaliseerd. De beslissing om gebruik te maken van onze
producten en diensten is echter volledig aan u.
U bent zelf verantwoordelijk voor het beheren van uw fiscale en
juridische zaken, waaronder het maken van wettelijke registraties
en betalingen en het voldoen aan de geldende wetgeving en
bepalingen. Wij verstrekken geen wettelijk, fiscaal of juridisch
advies. Indien u enige twijfel heeft over fiscale behandeling of
aansprakelijkheden van investeringsproducten die beschikbaar
zijn via uw Aandelenrekening die de dienst voor het beleggen in
aandelen mogelijk maakt, dient u onafhankelijk advies in te winnen.
GESCHIKTHEID
Het merendeel van de instrumenten waar u in kunt investeren via
onze dienst voor het beleggen in aandelen worden beschouwd als
“niet complex” en zijn financiële producten zonder hoge risico’s.
Omdat ETC’s, Exchange Traded Notes en bepaalde ETF’s echter
worden beschouwd als financiële producten met een hoog risico,
zijn wij verplicht tot het maken van een afweging over het feit of
deze producten wel geschikt zijn voor u wanneer wij deze producten
beschikbaar maken en u te waarschuwen, gebaseerd op de informatie
die u aan ons verstrekt, indien de producten niet geschikt zijn.
Wij doen dit normaal gesproken voordat u kunt investeren in de
producten met een hoog risico. De beslissing om een rekening te
openen en gebruik te maken van onze producten of diensten is
volledig aan u. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte
te zijn van de betrokken risico’s van onze producten of diensten.
Tijdens de aanvraagprocedure wordt u gevraagd informatie
te verstrekken over uw financieel vermogen en inkomen. Wij
controleren niet of het bedrag dat u ons toestuurt of uw winst
of verlies overeenkomen met deze informatie. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw financiële middelen
toereikend genoeg zijn voor uw financiële activiteiten bij ons en het
risico dat u neemt met de producten en diensten die u gebruikt.
INVESTERINGSGEBONDEN RISICO’S
AANDELEN
Aandelen vertegenwoordigen een deel van het aandelenkapitaal van
een bedrijf. De mate van eigen verantwoordelijkheid (“ownership”)
hangt af van het aantal aandelen in uw bezit in relatie tot het totaal
aantal uitgegeven aandelen.
Aandelen worden gekocht en verkocht op beurzen en hun waarde
kan dalen.
Met betrekking tot aandelen in kleinere bedrijven is er een extra
risico op het verliezen van geld wanneer dergelijke aandelen
worden gekocht of verkocht. Er kan een groot verschil zijn tussen de
koopprijs en de verkoopprijs van deze aandelen.
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Als deze direct verkocht moeten worden, bestaat er de kans dat u
een lagere prijs ontvangt dan dat u heeft betaald.
Aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in opkomende markten
zijn soms lastiger om te kopen en verkopen dan aandelen in
bedrijven in grote markten. Dergelijke bedrijven worden vaak ook
niet zo strikt gereguleerd.
EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF’s)
ETFs’ zijn open-end collectieve beleggingsregelingen (‘CIS’) die
gedurende de dag worden verhandeld als een aandeel op de
secundaire markt (bijv. via een beurs). Elke ETF zoekt naar een
referentiepunt en belangen worden niet veranderd in een stijgende of
dalende markt. Wanneer het referentiepunt in waarde daalt, daalt dus
ook de ETF. ETF’s kunnen fysiek zijn (waarbij het bedrag direct wordt
geïnvesteerd in de onderliggende activa waar de index uit bestaat) of
synthetisch (waarbij het bedrag wordt blootgesteld aan de index door
een ruilovereenkomst aan te gaan met een tegenpartij).
U dient de voorwaarden van elk document met betrekking tot
belangrijke Informatiegegevens voor de investeerder en elke
prospectus nauwkeurig door te lezen voordat u besluit een
investering te doen. De waarde van ETF’s kan zowel stijgen als dalen
en u loopt het risico dat u minder terugkrijgt dan u in eerste instantie
hebt geïnvesteerd. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor
te zorgen dat u de inhoud van de verstrekte documentatie in zijn
geheel begrijpt. Bij enige twijfel dient u professioneel advies in te
winnen.
Het risico van elke ETF hangt af van het referentiepunt dat de ETF
nastreeft (oftewel waarin de ETF zelf in is geïnvesteerd). Bijvoorbeeld:
ETF’s die investeren in de opkomende markten, zijn vaak onderhevig
aan hogere volatiliteitsniveaus dan degene die investeren in de
grote markten en de prijs van ETF’s die in obligaties investeren zal
waarschijnlijk veranderen wanneer de rentepercentages dat doen.
ETF’s die zich richten op een specifiek land of sector kunnen meer
fluctueren dan degene die zich richten op een bredere markt en
dienen dan ook te worden beschouwd als een groter risico dan de
meer diverse ETF’s.
Er zijn echter geen garanties dat een ETF dezelfde kenmerken heeft
als de referentie-index en de opbrengst kan afwijken van die van de
referentie-index.
Het gebruik van derivaten binnen sommige ETF’s houdt in dat
deze producten voor veel investeerders niet geschikt zijn. Deze
kenmerken kunnen meer verschillen van de referentie-index
dan degene die geen derivaten gebruiken en dienen te worden
beschouwd als een hoger risico. Met betrekking tot ETF’s die u
kunt kopen via onze Aandelenrekening, heeft u geen recht op de
onderliggende instrumenten.
Het is wellicht niet mogelijk om eenheden of aandelen in ETF’s te
verhandelen wanneer er geen liquide markt is. Als de markt een lage
liquiditeit heeft, is het mogelijk dat u geen eenheden kunt kopen of
verkopen voor een eerlijke prijs.
Enig inkomen wat u ontvangt uit een investering in ETF kan
verschillen qua dividenden of betaalde rente door de onderliggende
investeringen en kan dus zowel stijgen als dalen. Alle informatie over
de ETF’s kunt u vinden in het gedeelte Productvoorwaarden op onze
website.
BEURSVERHANDELDE PRODUCTEN
ETC’s zijn producten die buiten de CIS worden verhandeld en dus
over het algemeen onderhevig zijn aan minder regelgeving dan
ETF’s. Dit houdt in dat u als investeerder minder beschermd wordt
als u besluit te investeren in ETC’s. ETC’s volgen de prijsbeweging
van de onderliggende activa (normaal gesproken de prijs van het
product) en kan worden blootgesteld aan meerdere markten zonder
de kosten van het direct investeren.

IG is refereert aan IG Markets Ltd (een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder nummer 04008957) en IG Europe GmbH (een
bedrijf dat gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland (geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt onder het nummer HRB 115624),
zoals de context vereist. IG Markets Ltd (registratienummer 195355) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
IG Europe GmbH (registratienummer 148759) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht en
de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij de Finansinspektionen. IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.
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INVESTERINGSGEBONDEN RISICO’S (VERVOLG)
ETC’s kunnen fysiek zijn (waarbij het bedrag direct wordt
geïnvesteerd in de onderliggende activa waar de index uit bestaat)
of op futures basis zijn (waarbij het bedrag wordt blootgesteld
aan de index door een ruilovereenkomst aan te gaan met een
tegenpartij).
De kenmerken van ETC’s kunnen aanzienlijk verschillen van de
onderliggende markt waaraan deze worden blootgesteld. Zoals met
aandelen kan de waarde van uw investering zowel stijgen als dalen
en loopt u het risico dat u het initiële bedrag dat u investeerde niet
terugkrijgt. Het gebruik van derivaten binnen sommige ETC’s houdt
in dat deze producten voor veel investeerders niet geschikt zijn en
dienen te worden beschouwd als een product met een hoger risico.
Het is wellicht niet mogelijk om aandelen in ETC’s te verhandelen
wanneer er geen liquide markt is. Als de markt een lage liquiditeit
heeft, is het mogelijk dat u geen eenheden kunt kopen of verkopen
voor een eerlijke prijs.
Met betrekking tot ETC’s die u kan kopen via onze
Aandelenrekening, heeft u geen recht op de onderliggende
instrumenten.

RISICO’S VAN ONDERPAND – UITSLUITEND
PROFESSIONELE CLIËNTEN
Wanneer u een Klantenovereenkomst met Onderpand met
ons aangaat, nemen wij de zekerheid over van de activa op uw
Aandelenrekening in plaats van cash voor het betalen van de marge
op uw gekoppelde CFD-rekening.
De waarde van aandelen en CFD’s kan stijgen en dalen. Wanneer
de dekkingswaarde van de activa op uw Aandelenrekening,
samen met cash op uw gekoppelde CFD-rekening indien van
toepassing, onder het vereiste bedrag daalt om uw posities open
te houden, kan het zijn dat uw CFD-posities op de gekoppelde
rekening worden gesloten en wij hebben dan het recht om de
activa op uw Aandelenrekening te verkopen om het resulterende
tekort te dekken.
Aangezien de waarde van de activa op uw Aandelenrekening
fluctueert, zal ook de dekkingswaarde die u kunt gebruiken als marge
fluctueren. U dient uw Aandelenrekening en uw gekoppelde CFDrekening te volgen om ervoor te zorgen dat de dekkingswaarde en
cash dat u op uw gekoppelde CFD-rekening heeft gestort, voldoende
is om uw open posities op die rekening te kunnen dekken.
U kunt alleen gebruikmaken van onze onderpanddienst om
de margevereisten van open posities op uw gekoppelde CFDrekening te dekken en u dient eventueel verlies te dekken met het
beschikbare saldo op uw gekoppelde CFD-rekening.

ONDERDEEL 7: ALGEMEEN RISICO (VAN TOEPASSING OP ALLE REKENINGEN)
DE POSITIES VOLGEN
Het is belangrijk dat u al uw posities nauwlettend volgt. Het is uw
eigen verantwoordelijkheid om uw posities te volgen en gedurende
de periode dat u openstaande Contracten of Transacties heeft, dient
u altijd toegang tot uw rekeningen te hebben.
ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Wij bieden u de mogelijkheid om te handelen en te communiceren
via elektronische middelen, bijvoorbeeld door middel van ons
platform en, in bepaalde gevallen, via e-mail. Ondanks dat
elektronische communicatie vaak een betrouwbare manier is van
communiceren, is geen enkele vorm van elektronische communicatie
volledig betrouwbaar of altijd beschikbaar. Indien u ervoor kiest
om elektronisch met ons te communiceren, dient u te weten dat
elektronische communicatie kan falen, vertraagd kan worden
doorgegeven, niet altijd beveiligd is en/of niet het juiste adres bereikt.
ONZE DIENSTEN
Uw handelsopdrachten aan ons vormen een verplichting die alleen
met onze toestemming door u kan worden herroepen (dergelijke
toestemming wordt nooit zonder gegronde reden geweigerd)
voordat de handelsopdracht is uitgevoerd.
VEREFFENINGSINSTELLING BESCHERMING
Op veel beurzen is de uitvoering van een transactie door ons (of
derde partij waar wij namens u mee handelen) “gegarandeerd”
door de beurs of vereffeningsinstelling en kunnen wij voordeel
hebben van bepaalde juridische bescherming van ons clearinglid.
Het is echter niet aannemelijk dat in de meeste gevallen deze
garantie of juridische bescherming u, de klant, zal dekken en deze
kan u mogelijk niet beschermen wanneer wij, of een andere partij,
verplichtingen niet nakomen.
INSOLVENTIE
Insolventie of nalatigheid van andere brokers die betrokken zijn bij
uw transactie, kan resulteren in het feit dat posities zonder uw
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toestemming worden geliquideerd of gesloten. In bepaalde gevallen
kan het zo zijn dat u uw huidige geïnvesteerde activa niet terugkrijgt
en u zult betaling in cash moeten accepteren. Op verzoek kunnen wij
uitleg geven tot op welke hoogte wij bereid zijn verantwoordelijkheid
te dragen voor enige insolventie, of nalatigheid, van andere
bedrijven die betrokken zijn bij uw transacties.
NALATIGHEID
In het onwaarschijnlijke geval dat IG in financiële moeilijkheden komt
en niet in staat is aan de verplichtingen te voldoen, neemt IG deel
aan het Compensatiefonds voor Bedrijven die handelen in Effecten
(Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen
(EdW), 10865 Berlijn/Duitsland). Dit fonds dekt in aanmerking
komende investeringen tot 90% van de claim en tot maximaal
€20.000 per persoon per bedrijf. Zie ook: http://www.e-d-w.de. IG
neemt daarnaast deel aan de Britse Financial Services Compensation
Scheme (FSCS) dat bedragen tot £50.000 per persoon, per bedrijf
dekt. Zie ook: www.fscs.org.uk.
BELASTING
Wij bieden geen fiscaal advies. Indien u enige twijfel heeft over uw
fiscale verplichtingen, dient u onafhankelijk advies in te winnen.
REGULEREND EN JURIDISCH ADVIES
Het risico dat een wijziging in de wet of bepalingen van wezenlijke
invloed is op de zekerheid van en investeringen in een sector of
markt. Een wijziging in de wet- of regelgeving door de overheid
of een regelgevende instantie kan de kosten van bedrijfsvoering
verhogen, de aantrekkelijkheid van een investering verminderen en/
of een competitieve omgeving veranderen en dus ook de potentiële
winst van een investering wijzigingen.
Dit risico is onvoorspelbaar en kan per markt verschillen. In
opkomende markten kan een dergelijk risico nog hoger zijn dan
in grote markten. Bijvoorbeeld: in opkomende markten kan de
ontoereikendheid of afwezigheid van regelgevende maatregelen
leiden tot een verhoogd gevaar op marktmanipulatie, handelen met
voorkennis of de afwezigheid van supervisie op de financiële markt
kan de uitvoerbaarheid van wettelijke rechten beïnvloeden.
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