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REGLEMENT VAN HET AANBOD  
OP MAKELAARSKOSTEN
ORGANISATOR VAN HET AANBOD
Het aanbod ‘0 euro makelaarskosten op de aan- en ver-
kooptransacties van beursgenoteerde beleggingsproducten’ 
(hierna ‘het aanbod’) wordt georganiseerd door Deutsche 
Bank AG Bijkantoor Brussel, met hoofdkantoor Marnixlaan 
13-15, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0418.371.094 
(hierna ‘de bank’ genoemd).

DOEL EN VOORWAARDEN  
VAN HET AANBOD
Dit aanbod heeft tot doel de makelaarskosten tot 0 euro 
te verminderen voor aan- en verkooptransacties, van een 
bedrag tussen 0 en 5.000 euro, met betrekking voor bepaalde 
beleggingsproducten die op Euronext Brussel, Euronext 
Amsterdam en Euronext Parijs noteren en beschikbaar zijn 
via de Online Banking-site van de bank (‘Online Banking’).

Alleen transacties die via Online Banking worden uitgevoerd, 
op voormelde markten en beneden het maximumbedrag, 
behoren tot het toepassingsgebied van dit aanbod. 

In het kader van dit aanbod worden tijdens de duur van het 
aanbod maximaal 50 transacties per effectenrekening in 
aanmerking genomen. Het aanbod is van toepassing op de 
eerste 50 transacties die via de effectenrekening worden uit-
gevoerd.

De eventuele taksen (zoals de beurstaksen) behoren niet tot 
het toepassingsgebied van het aanbod en zijn dus ten laste 
van de cliënt.

DUUR VAN HET AANBOD
Het aanbod is geldig van 15 maart tot en met 15 september 
2017 en heeft betrekking op elk order dat tijdens de perio-
de van het aanbod wordt uitgevoerd. Het aanbod kan ver-
vroegd worden afgesloten, onder meer bij wijzigingen in de 
wetgeving.

DEELNAMEVOORWAARDEN
Het aanbod is uitsluitend bestemd voor natuurlijke personen 
handelend voor privé – doeleinden, titularissen of volmacht-
houders van een (of meerdere) bij de bank geopende effec-
tenrekening(en). 

De deelname aan het aanbod is onderworpen aan de voor-
waarden van dit reglement.

BELEGGINGSPRODUCTEN DIE IN AAN
MERKING KOMEN VOOR HET AANBOD
De hieronder vermelde beleggingsproducten, namelijk:

n Aandelen,
n Trackers,
n  Aandelen van Gereglementeerde Vastgoedvennoot-

schap (GVV),
n Rechten.

Belangrijke opmerking: andere producten, zoals obligaties 
of gestructureerde producten, komen niet in aanmerking.

De voorwaarden van dit aanbod gelden alleen voor beleg-
gingsproducten die beschikbaar zijn in Online Banking. 
De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld als het niet 
mogelijk is om bepaalde beleggingsproducten via Online 
Banking te kopen of te verkopen of als er wijzigingen zijn in 
de lijst van de in Online Banking aangeboden beleggings-
producten. 

Alvorens een transactie op voormelde beleggingsproducten 
te verrichten, wordt het aan de cliënt aangeraden zijn 
Financial ID in te vullen, zodat kan worden vastgesteld of 
de voorgenomen transactie in overeenstemming is met 
de gegevens die vooraf werden bepaald in zijn Financial 
ID. Aan beleggingsproducten zijn risico’s verbonden. Ze 
kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers 
het bedrag van hun belegging niet terug. De cliënt wordt 
verzocht om kennis te nemen van de risico’s zoals vermeld 
in de MiFID-brochure van de bank, die beschikbaar is op de 
website www.deutschebank.be/tarieven.

AANSPRAKELIJKHEIDSVOORWAARDEN 
VAN DE BANK
De bank stelt alles in het werk om de in dit reglement ver-
melde prestaties te leveren. Ze kan echter niet aansprakelijk 
worden gesteld voor de niet-naleving van haar verbintenis-
sen als dat te wijten is aan oorzaken die haar vreemd zijn of 
buiten haar wil liggen, behalve in geval van bedrog of grove 
nalatigheid. De bank kan in geen geval aansprakelijk worden 
gesteld voor een eventuele fout begaan door een derde in 
het kader van de commercialisering of de aanbieding van 
beleggingsproducten. Ze kan evenmin aansprakelijk worden 
gesteld voor de niet-naleving van de wettelijke of reglemen-
taire bepalingen door een derde of door de cliënt. 

De bank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden 
van dit reglement op ieder ogenblik te wijzigen of aan te vul-
len en zal de cliënten daarover informeren via een uittreksel, 
per brief, per omzendbrief, met een bericht in haar lokalen 
of via een ander communicatiemiddel (fax, e-mail, website, 
Online Banking). 

Als blijkt dat de cliënt te kwader trouw is en/of de regels van 
dit reglement kennelijk misbruikt, behoudt de bank zich het 
recht voor om de geldende tarieven toe te passen zoals ze in 
de tarievenlijst van de bank zijn opgenomen.

Het in dit reglement beschreven aanbod is onderworpen aan 
de bepalingen van het Algemeen reglement der verrichtin-
gen, het Algemeen reglement van de betaaldiensten en -in-
strumenten van de bank en het Specifiek reglement Online 
Banking, beschikbaar op www.deutschebank.be/tarieven.


