
REGLEMENT PERIODIEKE BELEGGINGEN
Reglement

1. BESCHRIJVING VAN DE DIENST.

„Periodieke Beleggingen » is een automatisch inschrijvingsplan m.b.t. deel-
bewijzen in fondsen dat, aan cliënten die het onderschrijven, toelaat om 
op periodieke wijze een vooraf bepaald bedrag te investeren via een au-
tomatische afhouding van hun rekening. Dit bedrag wordt onmiddellijk en 
integraal aangewend voor de aankoop van de deelbewijzen van de fondsen 
die door de cliënt gekozen werden.

De term “fonds” is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling 
voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een 
ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen 
kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten 
De prestaties uit het verleden van fondsen bieden geen enkele garantie 
m.b.t. hun toekomstig rendement.

De fondsen die in aanmerking komen om via deze dienst onderschreven 
te worden, zijn de fondsen uit de lijst « DB Best Advice » die opgemaakt 
wordt door de Deutsche Bank en beschikbaar is op de website van deze 
laatste op het moment van de inschrijving.

2. HOE INSCHRIJVEN? 

Elke cliënt kan een periodiek beleggingsplan aangaan en dit via elk van de 
volgende kanalen:
• Ofwel via de online-banking site van Deutsche Bank
• Ofwel door de bank telefonisch te contacteren op het volgende 
 nummer: 078 153 154 
• Ofwel via een Financial Center van Deutsche Bank.

Deze dienst is beschikbaar in het Frans of het Nederlands.

De cliënt die gebruik wil maken van de dienst periodieke beleggingen moet 
beschikken over een geopende zichtrekening bij DB AG Bijkantoor Brussel. 
De deelbewijzen van fondsen zullen bijgeschreven worden op de effecten-
rekening van de Cliënt. Als de cliënt niet over een effectenrekening beschikt 
op het moment van de inschrijving geeft de cliënt aan Deutsche Bank de 
toestemming om een effectenrekening te openen aan de van kracht zijnde 
tarieven. De voorwaarden en tarieven van toepassing op de effectenreke-
ningen kunnen geconsulteerd worden op www.deutschebank.be/tarieven. 

Om een periodiek beleggingsplan te starten, kiest de cliënt: 
• Het fonds/de fondsen waarin hij wenst te investeren
• Het bedrag van de periodieke belegging, dat minstens 100 EUR per  
 maand en per fonds zal moeten bedragen. Er is geen maximumbedrag  
 voorzien.
• De uitvoeringsdatum voor het eerste order, evenals de frequentie van  
 de volgende orders. Deze kan maandelijks, per trimester of jaarlijks zijn.
• De duurtijd van de periodieke belegging die aan geen enkele tijdslimiet  
 onderworpen is.

Alvorens op een fonds in te schrijven moet de cliënt de Kiid, het prospectus 
en de productfiche van het gekozen fonds lezen. Deze documenten zijn op 
elk moment beschikbaar op de website van de Bank https://www.deutsc-
hebank.be/nl/oplossingen/fondsen/zoeken.html

3. HOE WORDT DE INSCHRIJVING UITGEVOERD?

Afhankelijk van de gekozen periodiciteit zal de zichtrekening die gekozen 
werd door de cliënt gedebiteerd worden met het door hem gekozen inves-
teringsbedrag, op voorwaarde dat de rekening voldoende geprovisioneerd 
is om toe te laten dat het gevraagde order uitgevoerd wordt. Zoals bepaald 
door de artikelen 100 en 112 van het Algemeen Reglement der Verrichtin-
gen zal de cliënt erover waken dat zijn zichtrekening op elk moment een 
voldoende saldo toont om de inschrijving op de fondsen uit te voeren. In 

het geval dat het saldo van de zichtrekening ontoereikend zou zijn om het 
order uit te voeren kan de Bank weigeren het order uit te voeren.
 
De transactie zal ingelegd en uitgevoerd worden rekening houdend met de 
termijnen die hiervoor voorzien werden door elke emittent en die vermeld 
worden in de Kiid en het prospectus van het gekozen fonds. 

De effectenrekening zal gecrediteerd worden met de deelbewijzen die 
overeenkomen met het bedrag van de belegging(en) dit binnen de termij-
nen die hiervoor voorzien werden door elke emittent, zoals vermeld in de 
Kiid en het prospectus van het gekozen fonds. 

4. HOE EEN PERIODIEKE BELEGGING BEËINDIGEN.

Elke periodieke belegging zal automatisch een einde nemen op het einde 
van de termijn bepaald door de cliënt.

Bovendien kan de cliënt op elk moment en zonder enige kost één of meer-
dere periodieke beleggingen stopzetten door gebruik te maken van dezelf-
de modaliteiten zoals deze bestaan m.b.t. de inschrijving. Er zal onmid-
dellijk rekening gehouden worden met de beslissing van de cliënt, onder 
voorbehoud van afwikkeling van de transacties die op het moment van de 
kennisgeving reeds in uitvoering waren.

De bank beschikt over het recht om een einde te maken aan de dienst con-
form het Algemeen Reglement der Verrichtingen, dat ook van toepassing 
is op de verhouding tussen partijen voor zover dit document er niet van 
afwijkt.

5. WIJZIGINGEN.

De cliënt kan op elk moment de looptijd en het bedrag van een periodieke 
belegging wijzigen (onder voorbehoud van de uitvoering van een lopende 
operatie die nog niet afgewikkeld was op het moment van het verzoek tot 
wijziging), door de bank te contacteren of zich tot zijn Financial Center te 
wenden. Hij zal op eender welk moment de periodieke belegging kunnen 
stopzetten via online banking.

De zichtrekening waarvan het bedrag van de belegging ingehouden wordt 
kan niet veranderd worden. Als de Cliënt een andere rekening wenst te 
gebruiken zal hij een einde moeten maken aan de lopende inschrijvingen 
en een nieuwe instructie moeten geven met het nieuwe gewijzigde reke-
ningnummer.

6. AANPASSING VAN DE LIJST BEST ADVICE.

De bank behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder vooraf-
gaande waarschuwing de “Best Advice”-fondsenlijst te wijzigen. De Bank 
zal de Cliënt op de hoogte brengen van het weglaten van een fonds, dat het 
voorwerp uitmaakt van een periodieke belegging, van de Best Advice-lijst.

De Client zal dan het recht hebben om een einde te maken aan zijn instruc-
tie m.b.t. de periodieke investering in dit fonds of om zijn periodieke order 
te behouden aan de voorwaarden die van toepassing waren op het mo-
ment van de weglating van het fonds. Het zal echter niet meer mogelijk zijn 
om nieuwe inschrijvingen te doen, via de dienst periodieke beleggingen, op 
fondsen die weggelaten werden van de “Best Advice” lijst. 

7. KOST VAN DE DIENST « PERIODIEKE BELEGGING ».

Deze dienst is gratis.
De kosten en belastingen m.b.t. de aangegane transacties zullen verschul-
digd zijn. Deze zijn uiteengezet in de kiid, het prospectus en de brochure 
die voor elk fonds opgesteld werden. De normale banktarieven zijn van 
toepassing en kunnen op elk moment geconsulteerd worden op  de site 
www.deutschebank.be/tarieven
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8. RECHT OP HERROEPING 
(in geval van inschrijving op afstand of buiten de inrichting). 

De dienst periodieke beleggingen is een dienst verbonden aan deelbewij-
zen in fondsen waarvan de waarde afhangt van de fluctuaties op de markt. 
De bank heeft hierop geen enkele invloed.

Er bestaat dus, zoals voorzien in art. 58bis en 58 ter van het Algemeen 
Reglement van de Verrichtingen en in de toepasselijke regelgeving, geen 
recht op herroeping, noch wat de dienst periodieke beleggingen betreft, 
noch m.b.t. verrichtingen inzake aan-en/of verkoop van effecten. 

9. BETWISTINGEN.

Het Algemeen Reglement der Verrichtingen en de toepasselijke bijzondere 
reglementen beheersen de verhoudingen tussen de partijen voor zover er 
in het huidige document niet van afgeweken werd. De dienst is onderwor-
pen aan het Belgisch recht.

Voor elke klacht kan u zich wenden tot onze dienst « Client Solutions »  
Tel. +32 2 551 99 34; Fax +32 2 551 62 99; Email: clienten.dienst@db.com  
of tot de OMBUDSFIN  Tel. +32 2 545 77 70; Fax +32 2 545 77 79; 
Email: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.
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