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$$ 1. ALGEMENE BEPALINGEN
De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op het aanbod ‘Gratis Trading Discovery Pack’ voor deelnemers aan de Beleggerscompetitie 2018 
(hierna ‘het Reglement’ genoemd).
Dit aanbod wordt georganiseerd door Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), Vorstlaan 100 , 1170 Brussel, met onder-
nemingsnummer 0879 257 191  (hierna ‘de Bank’ genoemd).
Het Trading Discovery Pack (hierna ‘het Pack’ genoemd) is een pak dat het volgende omvat:

• geen transactiekosten voor de eerste drie/ drie volgende beurstransacties (aan- of verkoop). Dit geldt voor alle markten en alle financiële instru-
menten aangeboden op de Transactiesite van de Bank en is te gebruiken binnen zes maanden na de activering van het Pack. Taksen zijn hierbij niet 
inbegrepen en zullen worden gedebiteerd van de effectenrekening van de cliënt;

•  de Global Analyzer Premium die gedurende zes maanden gratis is (normaal 20 euro per maand);
• de activering van het real time koersoverzicht geleverd door Equiduct; 
• drie interactieve online cursussen over de beurs, speciaal voor beginners.

$$ 2.  TIJDELIJK AANBOD – VOORWAARDEN
Dit aanbod is geldig van 19/04/2018 tot en met 19/05/2018 en is gericht aan de hierna vermelde cliënten, met uitzondering van de cliënten vermeld in 
artikel 4. Onder ‘Cliënt’ wordt verstaan:

• iedere bestaande cliënt-particulier van de Bank en iedere persoon die tijdens de duur van het aanbod bij de Bank een aanvraag tot het openen van 
een bankrelatie ingediend heeft die door de Bank aanvaard werd en voor wie de Bank een rekening heeft geopend; 

• die deelgenomen heeft aan de Beleggerscompetitie 2018 die Trends organiseert met de steun van de Bank (www.beleggerscompetitie.be);
• die meerderjarig is op het moment van de activering van het Pack en die voor privédoeleinden handelt (dus geen professionele cliënt).

Elke Cliënt die deelgenomen heeft aan de Beleggerscompetitie 2018, die de activering van het Pack aangevraagd heeft en de “Equiduct Non-Professional 
verklaring” aanvaardt, ontvangt het volgende:

• drie beursorders zonder transactiekosten, namelijk de mogelijkheid om drie transacties (aan- of verkoop) uit te voeren in de financiële instrumenten 
en de markten van zijn keuze (toegankelijk via Keytrade Bank) zonder transactiekosten (waarbij de taksen ten laste blijven van de Cliënt) (te ge-
bruiken binnen zes maanden na de activering van het Pack);

• gratis toegang tot de Global Analyzer Premium gedurende zes maanden;
• de activering van het real time koersoverzicht geleverd door Equiduct; 
• drie uitnodigingen voor interactieve online cursussen over de beurs, speciaal voor beginners.

$$ 3. VOORWAARDEN OM TE KUNNEN GENIETEN VAN HET AANBOD 
3.1. Als de deelnemer aan de Beleggerscompetitie 2018 die van het aanbod wil gebruikmaken nog geen Cliënt is bij de Bank, moet hij de volgende stappen 
doorlopen en aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• surfen naar de website https://www.keytradebank.be/nl/promo/tradingdiscoverypack;
• klikken op ‘Activeer uw gratis Pack’ en vervolgens op ‘Word nu cliënt’;
• in het aanvraagformulier voor het openen van een bankrelatie nagaan of het vakje ‘Ja, ik wil genieten van het Trading Discovery Pack’ wel degelijk 

aangekruist is. Dit online formulier moet ten laatste tegen 19/05/2018 ingevuld worden. Is het vakje niet aangekruist, dan heeft de Cliënt geen recht 
op het Trading Discovery Pack.

• Het Pack zal worden geactiveerd zodra de aanvraag voor het openen van een bankrelatie aanvaard is en zijn rekening aangemaakt werd, onder 
voorbehoud van artikel 4. Vanaf die datum heeft de Cliënt zes maanden de tijd om te genieten van de eerste drie/ drie volgende beursorders zonder 
transactiekosten en van de Global Analyzer Premium.

3.2. Als de deelnemer aan de Beleggerscompetitie 2018 die van het aanbod wil gebruikmaken al Cliënt is bij de Bank, moet hij de volgende stappen door-
lopen en aan de volgende voorwaarden voldoen:

• bestaande Cliënten van de Bank krijgen een e-mail met daarin een persoonlijke promotiecode. Om die promotiecode te ontvangen en dus te kun-
nen genieten van het aanbod, moet de Cliënt bij zijn inschrijving voor de Beleggerscompetitie 2018 aangegeven hebben Keytrade Bank-cliënt te zijn 
en aangeduid hebben promotionele aanbiedingen van Keytrade Bank te willen ontvangen;

• surfen naar de website https://www.keytradebank.be/nl/promo/tradingdiscoverypack, klikken op ‘Activeer uw GRATIS Pack’, en vervolgens zijn ge-
bruikersnaam en wachtwoord invoeren en klikken op ‘Nu het Pack activeren’;

• de Cliënt komt vervolgens terecht op de Transactiesite en moet er zijn promotiecode invoeren, de effectenrekening kiezen waarop hij het Pack 
wenst te activeren (indien hij eigenaar is van verschillende effectenrekeningen), de 

• “Equiduct Non-Professional verklaring” aanvaarden en er zijn bevestigingscode invoeren;
zodra hij een bevestiging heeft ontvangen, kan hij meteen genieten van de voordelen van het Pack.

$$ 4. BEPERKINGEN VAN HET AANBOD
Dit aanbod is niet bestemd voor:

• minderjarigen;
• vennootschappen;
• vzw’s;
• feitelijke verenigingen;
• beleggingsclubs;
• onverdeeldheden;
• mede-eigendommen van gebouwen;
• institutionele Cliënten die via het platform van de Bank transacties plaatsen voor rekening van hun Cliënten.

Dit aanbod is beperkt tot één Pack per persoon. Slechts één persoon kan ervan genieten op één enkele effectenrekening. 
Het aanbod is niet cumuleerbaar met lopende promoties die betrekking hebben op financiële instrumenten.
Bij niet-naleving van dit Reglement behoudt de Bank zich het recht voor om de activering van het Pack te weigeren.
De Bank behoudt zich tevens het recht voor om een bankrelatie te weigeren overeenkomstig artikel 4.2 van haar algemene voorwaarden. 

$$ 5. COMMUNICATIE 
Dit aanbod wordt gecommuniceerd via banners en e-mails.  Buiten de in dit Reglement vermelde gevallen wordt er niet gecommuniceerd over dit aanbod.

www.beleggerscompetitie.be
https://www.keytradebank.be/nl/promo/tradingdiscoverypack
https://www.keytradebank.be/nl/promo/tradingdiscoverypack
https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsOpenPrivateTerms_2017_nl.pdf


Reglement van het aanbod ‘Gratis Trading Discovery Pack’ voor deelnemers aan de Beleggerscompetitie 2018 - 2

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, RPR Brussel - BTW BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

$$ 6. KOSTEN EN TAKSEN
Van zodra de cliënt zijn 3 beursorders zonder kosten heeft uitgevoerd binnen de geldigheidsperiode van 6 maanden of ten laatste na verloop van die 
geldigheidsperiode, indien de cliënt geen 3 beursorders heeft uitgevoerd, zullen de gewone transactiekosten zoals vermeld in het document Tarieven 
van de Bank van toepassing zijn.

6 maanden na de activatieperiode van het Pack zal de gratis Global Analyzer Premium gedeactiveerd worden. Via de Transactiesite kan ingetekend wor-
den op deze betalende dienst tegen het tarief en de voorwaarden zoals voorzien in het document Tarieven.

Ten allen tijde draagt de Cliënt de taksen verbonden aan zijn beurstransacties die op dat moment van toepassing zijn.

$$ 7. KLACHTEN 
Overeenkomstig artikel 15 van de algemene voorwaarden van de Bank moet elke klacht of betwisting betreffende eender welk in artikel 15 opgesomd feit 
in het kader van dit aanbod op straffe van verval van het recht van betwisting door de Cliënt ter kennis van de Bank worden gebracht door middel van 
een e-mail op het adres legal@keytradebank.com of per schrijven gericht aan het Legal Department, en dat uiterlijk binnen vijf bankwerkdagen volgend 
op de dag in de loop waarvan de Cliënt ervan kennis heeft gekregen of geacht wordt ervan kennis te hebben gekregen of enige andere langere termijn 
die door de toepasselijke regels is voorzien.
Ingeval de Cliënt van mening is dat zijn klacht niet tot volledige voldoening door de Bank behandeld werd of indien hij geen antwoord kreeg binnen een 
redelijke termijn (30 dagen), kan hij zijn klacht voorleggen aan de Ombudsfin, Bemiddelingsdienst voor banken, kredieten en beleggingen:

OMBUDSFIN
Northgate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
 Tel.: +32 2 545 77 70  Fax: +32 2 545 77 79
 E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be
De Cliënt kan zijn klacht online indienen via de website www.ombudsfin.be. Die mogelijkheid is uitsluitend bestemd voor Cliënten-natuurlijke personen
 

$$ 8. RISICO’S VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Transacties met financiële instrumenten worden uitgevoerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Bank. Elke vorm van beleggen 
gaat gepaard met een zeker risico. Het document ‘Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten’ bevat een beschri-
jving van de risico’s die aan beleggingen in financiële instrumenten zijn verbonden. 
De Cliënt aanvaardt de aansprakelijkheid en alle risico’s verbonden aan transacties doorgegeven aan de Bank, met dien verstande dat de Bank niet aans-
prakelijk gesteld kan worden voor de geschiktheid van zijn beleggingsbeslissingen en voor de financiële gevolgen van de transacties

$$ 9.   GEEN BELEGGINGSADVIES
Dit aanbod vormt geenszins een beleggingsadvies van de Bank of een aanbeveling of aansporing om de diensten van de Bank te gebruiken. De Cliënt is 
vrij om zelf te oordelen of beleggen in de instrumenten en diensten in kwestie al dan niet opportuun is.

$$ 10.   AANVAARDING REGLEMENT
Het verzoek van de Cliënt om het Pack te activeren, veronderstelt de kennisneming en de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Reglement en van de 
“Equiduct Non-Professional verklaring”. Bovendien zijn op dit aanbod de algemene voorwaarden van de Bank van toepassing. In geval van tegenstrijdi-
gheid tussen de algemene voorwaarden en dit Reglement, heeft dit Reglement voorrang.

$$ 11.   OVERIGE BEPALINGEN
11.1. De Bank kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een Cliënt aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of 
schade van welke aard ook, ook niet voor technische onderbrekingen of gebreken, vertragingen in het internetverkeer. Dit geldt ook voor uitsluitingen van 
het aanbod. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de Bank, of één van haar aangestelden, 
lasthebbers of medewerkers.

11.2. De 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 het aanbod gedeeltelijk of volledig stop te zetten om wettelijke of  technische redenen (servers, database) en/of vermoeden van fraude en/of 
misbruik en/of bewezen fraude(s). De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor stopzetting of wijziging van het aanbod, behalve voor schade die 
een rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld van de Bank.
De Bank kan ook een Cliënt uitsluiten en in voorkomend geval al toegekende voordelen van het aanbod annuleren bij een vermoeden van fraude en/of 
van misbruik en/of bewezen fraude, of in geval van een inbreuk op dit Reglement, dit in toepassing van de Algemene Voorwaarden van de Bank. De Cliënt 
kan hierbij geen rechten of enige aanspraak doen gelden ten aanzien van de Bank.

11.3. Elke deelnemer aan het 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 naar het adres legal@keytradebank.com. Hij kan ook de rubriek «Wettelijke bepalingen/Disclaimer» 
raadplegen op de site van de Bank  en de instructies volgen.

11.4. 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 de Bank gevestigd is).
Als de rechter een bepaling van dit Reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwing-
baarheid van de andere bepalingen. 

Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsPricesTariff_nl.pdf
https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsPricesTariff_nl.pdf
https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsOpenPrivateTerms_2017_nl.pdf
https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsOpenPrivateTerms_2017_nl.pdf
https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsOpenPrivateRiscs_nl.pdf
https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsOpenPrivateTerms_2017_nl.pdf
https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsOpenPrivateTerms_2017_nl.pdf
https://www.keytradebank.be/nl/disclaimer

