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Reglement voor het aanbod 
« Geen instapkosten voor Ethenea, Amundi, DNCA en Flossbach von Storch » 

 1.  ALGEMEEN
De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op het aanbod “Geen instapkosten voor Ethenea, Amundi, DNCA en Flossbach von 
Storch” (hierna het 'Reglement' genoemd).
Dit aanbod wordt georganiseerd door Keytrade Bank NV, met hoofdkantoor te Vorstlaan 100, 1170 Brussel en ondernemingsnummer 
0464.034.340.

 2. TIJDELIJK AANBOD – VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN
2.1. Het aanbod is geldig voor elke cliënt van Keytrade Bank vanaf 9 november 2015 tot en met 31 december 2015 (hierna de 
“Actieperiode” genoemd).
2.2. Het aanbod is geldig voor de aankooporders tijdens de Actieperiode in de door Keytrade Bank1 aangeboden fondsen  van de  volgende 
beheervennootschappen: Ethenea, Amundi, DNCA en Flossbach von Storch. De aankooporders dienen ten laatste op 31/12/2015 worden 
ingebracht via de Transactiesite op www.keytradebank.be
2.3. Indien de cliënt aan de voorwaarden van dit aanbod voldoet, zal Keytrade Bank geen instapkosten aanrekenen voor de aankoop van 
fondsen van de bovenvermelde beheervennootschappen. Voor de verkoop van deze fondsen betaalt de cliënt geen uitstapkosten. De 
cliënt betaalt wel een beurstaks of meerwaardetaks bij verkoop van sommige fondsen. De cliënt kan de taksen die van toepassing zijn 
terugvinden via de factsheet van elk individueel fonds op de Transactiesite.
Wanneer de cliënt een aankooporder plaatst in fondsen van bovenvermelde beheervennootschappen buiten de Actieperiode zal de cliënt 
de gewoonlijke instapkosten betalen overeenkomstig de tarieven die op dat moment van toepassing zijn (zie 
https://www.keytradebank.be/nl/onze-tarieven/).

 3. KLACHTEN
Overeenkomstig artikel 15 van de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank moeten alle klachten of betwistingen betreffende enig feit 
opgesomd in dit artikel 15 in het kader van dit aanbod op straffe van verval van het betwistingsrecht van de cliënt, door de cliënt aan 
Keytrade Bank ter kennis worden gebracht door middel van een e-mail naar legal@keytradebank.be of een brief gericht aan het Legal 
Departement binnen de 5 dagen volgend op de dag in de loop waarvan de cliënt van het feit kennis nam of wordt verondersteld ervan 
kennis te hebben genomen, of elke andere langere termijn die door de toepasselijke regels is toegestaan.

Indien de cliënt vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan de cliënt ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst 
Banken-Kredieten-Beleggingen: OMBUDSFIN
    Belliardstraat, 15-17, Bus 8
    1040 Brussel
    Tel. : 05/545 77 70 - Fax : 02/545 77 79
    http://www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

 4. GEEN BELEGGINGSADVIES
Dit aanbod vormt op geen enkele manier beleggingsadvies of aanbeveling vanwege Keytrade Bank of een uitnodiging tot gebruik van de 
diensten van Keytrade Bank. Ieder is vrij om zelf te beoordelen of het opportuun is om al dan niet te investeren in de betrokken financiële 
instrumenten en diensten.

 5. RISICO’S VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN FONDSEN
Transacties in fondsen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank.
Elke vorm van belegging houdt enige risico's in. In het document “Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële 
instrumenten " vindt de cliënt een meer gedetailleerde beschrijving van deze risico's (zie 
https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsOpenPrivateRiscs_nl.pdf).
De cliënt neemt de verantwoordelijkheid en alle risico’s betreffende de orders die worden verstuurd naar Keytrade Bank, met dien 
verstande dat Keytrade Bank niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de opportuniteit van de investeringsbeslissingen en de 
financiële gevolgen van de orders.
Alvorens te  beleggen in een fonds wordt de cliënt uitgenodigd kennis te nemen van de prospectus en de essestiële beleggersinformatie 
betreffende het fonds die terug te vinden zijn op de Transactiesite.

 6. OVERIGE
6.1. De aanvaarding door de cliënt van de uitvoering van het aankooporder zonder aanrekening van de instapkost in het kader van dit 
aanbod, houdt de kennisname  en aanvaarding van huidig Reglement in. Bovendien zijn op dit aanbod de Algemene Voorwaarden van 
Keytrade Bank van toepassing (zie https://www.keytradebank.be/nl/support/documenten-formulieren/). In geval van tegenstrijdigheid 
tussen de Algemene Voorwaarden en het huidig Reglement, heeft dit laatste de overhand.
6.2. Keytrade Bank behoudt zich het recht voor om op elk moment het Reglement van dit aanbod te wijzigen en in het bijzonder behoudt 
zij zich het recht voor om dit aanbod gedeeltelijk of volledig stop te zetten om wettelijke redenen (bijvoorbeeld wetswijzigingen), 
technische redenen (servers, database) en/of vermoeden van fraude en/of misbruik en/of bewezen fraude(s) en dat zonder verplichting 
om de cliënten te vergoeden, dit in toepassing van de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank 
(https://www.keytradebank.be/nl/support/documenten-formulieren/)
6.3. Elke deelnemer aan dit aanbod heeft het recht om de gegevens die op hem betrekking hebben te raadplegen en onjuiste gegevens te 
laten verbeteren. De deelnemer richt daartoe een e-mail aan het adres legal@keytradebank.be. Hij kan ook de rubriek "Disclaimer" 
raadplegen op de site van Keytrade Bank (https://www.keytradebank.be/nl/disclaimer) en de instructies volgen.
6.4. Op dit Reglement is het Belgische recht van toepassing. Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd (en meer 
bepaald de vrederechter van het rechtsgebied waar de vennootschapszetel van Keytrade Bank gevestigd is).

1 Met fonds wordt ‘instelling voor collectieve belegging’ (ICB) bedoeld. ICB is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het 
publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggings-
vennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.


