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De cliënt wil volgens deze basisovereenkomst en de ‘Algemene 
Voorwaarden van FXFlat Bank AG’ het elektronische handels-
systeem tijdens de betreffende openingsuren gebruiken om 
commissieorders te plaatsen voor het handelen in CFD's evenals 

De ‘Algemene Voorwaarden van FXFlat Bank AG’ maken deel uit van 
de overeenkomst en regelen de details betreffende de uitvoering van 
transacties volgens deze basisovereenkomst. De vergoedingen en 
kosten vloeien voort uit de respectievelijkerelevante “prijs- en aanbe-
stedingsvoorwaarden” voor gebruikers van de FlatTrader- en Meta-
trader-platform. FXFlat heeft het recht om de vergoedingen die aan 

FXFlat zal de gelden van de cliënt die voor de handel nodig 
zijn (veiligheidsdeposito/marge) accepteren op een collectieve 
trustrekening die op haar naam wordt aangehouden, geschei-
den van de eigen activa van FXFlat en niet gescheiden van de 
gelden van andere cliënten. Het tegoed op de collectieve trus-
trekening is een garantie (margin) die door de cliënt aan FXFlat 
wordt geboden. Deze garantie van de cliënt mag door FXFlat 
worden gebruikt om de uitvoeringstransactie met de marktma-
ker bij een commissieorder te sluiten. De basisverplichting om 
de trustgelden van cliënten gescheiden van elkaar te bewaren, 

De cliënt is verplicht om steeds voor voldoende dekking van de 
collectieve trustrekening te zorgen - in overeenstemming met 
de marginvereisten van FXFlat. FXFlat zal alleen transacties met 
of voor de cliënt uitvoeren indien de collectieve trustrekening 
voldoende is gedekt. FXFlat heeft het recht (maar geen ver-

FXFlat biedt geen beleggingsadviesdiensten aan en doet ook 
geen beleggingsaanbevelingen. De cliënt moet zelf beslissen of 
hij zal beleggen en is daarvoor ook zelf verantwoordelijk. Voor 
zover prijs- en marktinformatie door FXFlat wordt verstrekt, 
dient dit uitsluitend om informatie te bieden over gegevens van 

het verrichten van contante valutatransacties (commissiehan-
del) en futures-transacties. De cliënt doet hierbij een bindend 
aanbod aan FXFlat. De acceptatie vindt plaats door de active-
ring van het handelssysteem. 

haar verschuldigd zijn bij de cliënt te innen via een toeslag op de door 
de marktmaker genoteerde prijs. De bank heeft dus het recht om de 
cliënt het totale bedrag bestaande uit de prijs van de uitvoeringstrans-
actie plus de commissie aan te rekenen door deze van de collectieve 
trustrekening af te schrijven, alsook de prijs van de uitvoeringstransac-
tie aan de market maker over te maken en de commissie in te houden.

dient ter bescherming van de trustcliënt, aangezien een boek-
houdkundige toewijzing van de afzonderlijke gelden aan een 
cliënt wordt gewaarborgd door een gescheiden rekeningbeheer 
voor elke cliënt. In het geval van een insolventie is het wellicht 
eenvoudiger om een vordering tot teruggave in te stellen bij 
het aanhouden van een rekening per cliënt dan bij een loute-
re boekhoudkundige scheiding per cliënt. De cliënt zal wel de 
opdracht moeten geven dat de gelden op de trustrekening niet 
gescheiden van de gelden van andere cliënten worden bewaard 
(collectieve trustrekening).

plichting) om in het geval van een onvoldoende gedekte trus-
trekening sommige of alle vermogensposities (contracten) van 
de cliënt te liquideren met als doel om voor voldoende dekking 
van de trustrekening te zorgen.

derden die niet door FXFlat werden onderzocht. Deze gegevens 
zijn onderworpen aan de beoordeling van de cliënt zelf. De cli-
ent heeft geen recht op of er is geen verplichting van FXFlat 
om prijs- of marktinformatie te verstrekken die relevant is voor 
de cliënt.
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FXFlat zal als commissionair uitsluitend uitvoeringstransacties 
verrichten door CFD’s en contante valutatransacties te sluiten 
met de door FXFlat opgegeven marktmakers. Bijgevolg zijn 
deze marktmakers de plaats van uitvoering voor de orders van 
de cliënt; orders voor CFD- en valutatransacties worden der-

halve niet op een gereglementeerde markt (bijv. een beurs) of 
een multilateraal handelssysteem uitgevoerd. Futures daaren-
tegen worden op gereglementeerde markten verhandeld. Hier-
voor biedt FXFlat toegang tot de handel op overeenkomstige 
beurzen.
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De bank ontvangt vergoedingen van de marktmakers voor de 
uitvoering van orders van cliënten op commissiebasis. Voor elk 
type transactie of per transactie in instrumenten ontvangt de 
bank maximaal 50% van de inkomsten die de marktmakers uit 
de uitvoeringstransactie halen. De bank zal op verzoek meer 
informatie verstrekken. De cliënt gaat ermee akkoord dat de 
voornoemde vergoedingen van de marktmaker aan de bank 

De cliënt verklaart akkoord te gaan met de vergoedingen 
vanwege FXFlat aan samenwerkingspartners en verbonden 
agenten. Deze vergoedingen bestaan uit een percentage van 
de door de cliënt aan FXFlat betaalde tarieven. De samenwer-
kingspartner of verbonden agent ontvangt tot 0,00175% van 
het door de cliënt verhandelde volume in CFD's en in het geval 
van transacties op de forex markt (aankoop en verkoop) per 

Voor klanten die in Duitsland belastingplichtig zijn, is het vol-
gende van toepassing: De cliënt geeft FXFlat de opdracht om 
jaarlijkse belastingcertificaten op te stellen. FXFlat zal geen 

 individuele belastingcertificaten opstellen. Als de cliënt een ver-
liescertificaat nodig heeft, moet hij dit bij FXFlat aanvragen vóór 
15 december van elk jaar.

De cliënt geeft zijn toestemming voor het opnemen van telefoongesprekken en het bewaren van de opnames voor minstens 60 
maanden. De bewaartermijn kan op verzoek van de autoriteiten worden verlengd tot 84 maanden.

De cliënt bevestigt dat hij in zijn eigen economisch belang handelt en niet in opdracht of voor rekening van anderen (in het bijzonder 
niet als trustee).

De Duitse wetgeving is van toepassing. Indien een bepaling van 
deze basisovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn, 
doet dit niets af aan de geldigheid van de 

Sinds 1 januari 2015 zijn kredietinstellingen wettelijk verplicht 
om jaarlijks van 1 september tot en met 31 oktober de gegevens 
die nodig zijn voor de geautomatiseerde aftrek van de kerkbe-
lasting (Kirchensteuerabzugsmerkmal - KiStAM) op te vragen bij 
de Duitse Federale Centrale Belastingdienst [Bundeszentralamt 
für Steuern, BZSt]. Hiertoe stemt de klant in met de automati-

mogen worden toegekend, door de bank mogen worden ont-
vangen en bij de bank zullen blijven. Daartoe wordt overeen-
gekomen dat de cliënt geen mogelijke vorderingen tot uitgave 
jegens de bank of de marktmaker zal instellen. Dit draagt bij 
tot de instandhouding en uitbreiding van de technische infra-
structuur, de diverse diensten en de kosteneffectieve uitvoe-
ring van orders.

lot (eenheid: 100.000) een vergoeding van maximaal 4,00 USD 
plus overeengekomen toeslagen, indien van toepassing. Het 
precieze bedrag van de vergoeding zal op verzoek aan de cli-
ent worden meegedeeld. De cliënt gaat ermee akkoord dat de 
voornoemde vergoedingen door FXFlat worden betaald en bij 
de samenwerkingspartner of verbonden agent blijven.

overige bepalingen. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling 
wordt dan vervangen door een bepaling die overeenstemt met 
de veronderstelde bedoeling van de partijen.

sche uitwisseling van informatie over de kerkelijke belastingaf-
trek. Voor kerkleden betaalt FXFlat de kerkbelasting automatisch 
als vermogenswinstbelasting aan de belastingdienst. U hebt de 
mogelijkheid om rechtstreeks bij de Duitse Federale Centrale Be-
lastingdienst [BZSt] bezwaar te maken tegen de doorgifte van de 
KiStAM of om een onmiddellijke inhouding te vragen.


