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Ex-ante openbaarmaking van kosten en lasten 
 
De voorbeelden van kosten en lasten in dit document hebben als doel een overzicht te geven van de 
geschatte kosten zoals vereist EU richtlijn 2014/65/EU. De kosten en lasten zijn indicatief en kunnen niet 
geïnterpreteerd worden als marketing materiaal. 
 
Er wordt geen meerkost aangerekend voor liquidatie orders. Voor telefonische orders om een positie te 
sluiten, wordt 25 € aangerekend. We nodigen de lezer uit om de budget pagina en de over ons pagina van 
de website te raadplegen voor bijkomende informatie met betrekking tot kosten en lasten. 

 
 
1. CFD-Forex  
 
 
1.1. CFD’s op beursindexen en goud 
 
Een belegger met een rekening van 10 000 € voert een koop- en een verkooporder uit op de Germany 30 
CFD (DAX). De belegger houdt de positie gedurende twee nachten, gedurende dewelke de koers van de 
beursindex op 13 000 blijft. De huidige Libor intrest is 0,44% gedurende de nacht. Er wordt geen dividend 
uitgekeerd gedurende deze dagen. 
 
  € % 

 Commissie kost: 9,98 (= 2 x 4,99) 0,10% 

 Financing kost: 2,85 0,03% 

Totaal:  12,83 0,13% 

  
Financing kost formule en de berekening in detail 
Formule (Libor + 3,5%) / 360 x notionale waarde x € 1 
Berekening (0,44% + 3,5%) / 360 x 13 000 x € 1 x 2 dagen = € 2,85 

 
De commission kost is € 4,99 per order. De commissie is onafhankelijk van de ordergrootte. 
 
 
1.2. CFD’s op valuta 

 
Een belegger met een rekening van 10 000 € voert een koop- en verkooporder uit op de GBP/USD CFD, elk 
order met een waarde van 10 000. De belegger houdt de positie ‘s nachts niet bij. De GBP/USD wisselkoers 
is 1,3000. De marktspread is 1,5 pip. De gequoteerde spread is 2,6 pip (0,00026). De gequoteerde spread 
heeft een waarde van 2,6 $ voor een positie van 10 000. 
 
 
  $ (€) % 

 Spread kost: 1,1 (0,99) 0,001% 

 Financing kost: 0 - 

Totaal:  0,99 0,001% 

  
Verschillende forexparen hebben verschillende spreads. De spreads kunnen gedurende de dag evolueren. 
Een tabel met de spread van elk forexpaar is beschikbaar: https://www.whselfinvest.com/en-lu/trading/cfd-
broker/forex-broker/market-information-sheets?sheet=10 
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2. Futures 
 
Een belegger met een rekening van 25 000 € voert een koop- en verkooporder uit op de Mini_DAX future. 
De belegger houdt de positie twee nachten. 
 
  € % 

 Commissie kost: 9,98 (= 2 x 4,99) 0,04% 

Totaal:  9,98 0,04% 

  
De commissie is € 4,99 per lot per kant voor futures in EUR. Of $ 4,99 per lot per kant voor futures in USD.  
 
Deze commissie is een all-in commissie. Alle relevante order routing lasten en exchange fees zijn 
inbegrepen. 
 

 
3. Set-up fee 
 
Een technologie set-up fee van € 99 excl. BTW wordt bij het begin van de relatie aangerekend. 
 
De dienstverlening kan pas beginnen wanneer de set-up fee betaald is. 
 
De set-up is een vast bedrag per rekening. De set-up fee is onafhankelijk van de rekeninggrootte. 
 
 

4. Facturering alarmen 
 
Alle klanten ontvangen alle alarmen. Er geen abonnementskost om de alarmen te ontvangen. 
 
Als een strategie winstgevend is over een heel kalenderjaar, dan worden de alarmen gefactureerd aan het 
einde van het kalenderjaar: 2% per winstgevende strategie, berekend over de totale winst na kosten van het 
jaar.  
  
Voorbeeld: Aan het einde van het kalenderjaar heeft een klant een nettowinst van 2 500 €. Alle vier de 
strategieën waren winstgevend over het jaar. Deze klant wordt 200 € (= 2 500 € x 8%) aangerekend. 
 
Voorbeeld: Aan het einde van het kalenderjaar heeft een klant die zijn rekening in maart opende een 
nettowinst van 2 500 €. Drie van de vier strategieën waren winstgevend over het jaar. Deze klant wordt 150 
€ (= 2 500 € x 6%) aangerekend. 
 
 

_________________ 


