Tarievenoverzicht
Geldig vanaf 23-04-2019
1. Aanhouden beleggersrekening

4. Kosten van derden

Geldrekening
Creditrente*

0,00 % p.j.

Rente roodstand*

7,9 % p.j.

Debetrente krediet*

4,9 % p.j.

Geldoverboekingen **

0,00 EUR

* afrekening per kwartaal
** plus eventuele externe kosten voor non-SEPA betalingen

Portefeuille
Vaste kosten

0,00 EUR

Servicefee/Bewaarloon

0,00 EUR*
* plus eventuele kosten van derden

2. Transactiekosten

Aandelen (wereldwijd)

0,00 EUR

Obligaties

0,00 EUR

Fondsen

0,00 EUR

ETF’s & ETN’s

0,00 EUR

Turbo’s

0,00 EUR
0,00 EUR*
* kijk hier voor het tarievenoverzicht voor CFD handel

Orderwijzigingen

Naast de tarieven die aan flatex betaald moeten worden, zijn er ook kosten die indirect betaald moeten worden aan fondsbeheerders en uitgevers van gestructureerde producten zoals ETF’s en Turbo’s. Deze kosten
zijn al in de koers verrekend. Fondsbeheerders rekenen namelijk kosten
voor het fondsbeheer en bij Turbo’s betaalt u financieringsrente aan de
uitgevende instelling. Op deze indirecte kosten heeft flatex geen invloed
en ze zijn ook niet anders dan bij andere brokers.

5. Kosten handel vreemde valuta

Orders

CFD’s

Alle kosten die door derden aan flatex in rekening worden gebracht en
geen onderdeel zijn van dit tarievenoverzicht, worden gedragen door de
klant, mits deze kosten verband houden met de zakelijke relatie tussen
flatex en de klant. Voorbeelden hiervan zijn portokosten, belastingen
(dividendbelasting, stamp duty UK, Financiële Transactie Taks Frankrijk, FFT Italië), zegelrechten, courtages en servicefees bij bewaring van
ADR’s/GDR’s. Voor de in dit overzicht niet opgenomen opgenomen diensten die door de bank in opdracht van de klant, of in diens klaarblijkelijke
belang, worden uitgevoerd en waarvan naar omstandigheden slechts
uitvoering tegen een vergoeding kan worden verwacht, gelden voor zover geen andere afspraken zijn gemaakt de wettelijke voorschriften.

0,00 EUR

3. Overige tarieven
Corporate actions
Dividenduitkeringen

0,00 EUR

Stocksplit/claimemissie/overnamebod etc.

0,00 EUR

Overig

Bij klanttransacties in vreemde valuta wikkelt de bank de aan- en
verkoop van deviezen af tegen de door haar in de interbancaire handel berekende koers, plus een markup (bij verkoop) of een
markdown (bij aankoop) en eventuele andere externe kosten
bij de omrekening van Euro naar vreemde valuta of vice versa.

Overzicht van de markups c.q. markdowns
Valuta

Marge

ARS

0,1000

AUD

0,0120

BRL

0,0250

CAD

0,0070

CHF

0,0040

DKK

0,0200

GBP

0,0020

HKD

0,0650

ILS

0,0500

JPY

0,2600

NOK

0,0240

SEK

0,0700

Koersvoorziening (realtime)

0,00 EUR

Inschrijving AVA (indien mogelijk)

9,90 EUR

USD

0,0040

Portefeuille-overboekingen

0,00 EUR

ZAR

0,1500

Dit document is geldig tot nader order.
Versie: 19-09-2019

Tarievenoverzicht
Geldig vanaf 17-04-2019
1. Aanhouden rekening en depot

4. Kosten van derden

Geldrekening
Creditrente*

0,00 % p.j.

Rente roodstand*

7,9 % p.j.

Debetrente krediet

n.n.b.

Geldoverboekingen (online)**

0,00 EUR

Geldoverboekingen (telefonisch)**

9,90 EUR

* afrekening per kwartaal
** plus eventuele externe kosten voor non-SEPA betalingen

Depotrekening
Vaste kosten

0,00 EUR

Servicefee/Bewaarloon

0,00 EUR*
* plus eventuele kosten van derden

Naast de tarieven die aan flatex betaald moeten worden, zijn er ook kosten die indirect betaald moeten worden aan fondsbeheerders en uitgevers van gestructureerde producten zoals ETF’s en Turbo’s. Deze kosten
zijn al in de koers verrekend. Fondsbeheerders rekenen namelijk kosten
voor het fondsbeheer en bij Turbo’s betaalt u financieringsrente aan de
uitgevende instelling. Op deze indirecte kosten heeft flatex geen invloed
en ze zijn ook niet anders dan bij andere brokers.

5. Kosten handel vreemde valuta

2. Transactiekosten
Orders
Aandelen (wereldwijd)

0,00 EUR

Obligaties

0,00 EUR

Fondsen

0,00 EUR

ETF’s & ETN’s

0,00 EUR

Turbo’s

Alle kosten die door derden aan flatex in rekening worden gebracht en
geen onderdeel zijn van dit tarievenoverzicht, worden gedragen door de
klant, mits deze kosten verband houden met de zakelijke relatie tussen
flatex en de klant. Voorbeelden hiervan zijn portokosten, belastingen
(dividendbelasting, stamp duty UK, Financiële Transactie Taks Frankrijk, FFT Italië), zegelrechten, courtages en servicefees bij bewaring van
ADR’s/GDR’s. Voor de in dit overzicht niet opgenomen opgenomen diensten die door de bank in opdracht van de klant, of in diens klaarblijkelijke
belang, worden uitgevoerd en waarvan naar omstandigheden slechts
uitvoering tegen een vergoeding kan worden verwacht, gelden voor zover geen andere afspraken zijn gemaakt de wettelijke voorschriften.

Bij klanttransacties in vreemde valuta wikkelt de bank de aan- en
verkoop van deviezen af tegen de door haar in de interbancaire handel
berekende koers, plus een markup (bij verkoop) of een markdown (bij
aankoop) en eventuele andere externe kosten bij de omrekening van
Euro naar vreemde valuta of vice versa.

Overzicht van de markups c.q. markdowns

0,00 EUR

CFD’s

0,00 EUR*
* kijk hier voor het tarievenoverzicht voor CFD handel

Orderwijzigingen

0,00 EUR

Telefonische order (of wijziging)

9,90 EUR

3. Overige tarieven
Corporate actions
Dividenduitkeringen

0,00 EUR

Stocksplit/claimemissie/overnamebod etc.

0,00 EUR

Overig

Valuta

Marge

ARS

0,1000

AUD

0,0120

BRL

0,0250

CAD

0,0070

CHF

0,0040

DKK

0,0200

GBP

0,0020

HKD

0,0650

ILS

0,0500

JPY

0,2600

NOK

0,0240

SEK

0,0700

Koersvoorziening (realtime)

0,00 EUR

Inschrijving AVA (indien mogelijk)

9,90 EUR

USD

0,0040

Portefeuille-overboekingen

0,00 EUR

ZAR

0,1500

Dit document is geldig tot nader order.
Versie: 19-09-2019

