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1. REKENINGBEHEER

2. BETALINGSVERKEER

Rekening MetaTrader

Rekening MetaTrader

Rekeningbeheer

Telefonische orders

MetaTrader, WebTrader & 
MobileTrader

iPhone, iPad & Android App

Realtime Koersen & Nieuws

Vermogenswinstbelasting

Belastingcertificaat

Verliescertificaat

Inactiviteitsvergoeding

gratis

Gratis hotline 0800 0393528; internationaal: 00800 00393528

gratis

gratis

gratis (nieuws via MetaTrader Plus)

Maandelijkse betaling voor cliënten die belastingplichtig zijn in Duitsland

gratis

gratis (op aanvraag)

Geen Bij inactiviteit: Het tegoed wordt na 30 dagen terug op de referentierekening gestort

gratis

gratis **

INHOUD

Storting en opname via 
overschrijving*.

Storting via creditcard, 
SOFORT banking, iDEAL, 
Skrill
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Stortingen worden in de valuta van de rekening gedaan. Om 
deze reden kunnen extra kosten voor conversie worden aange-
rekend. Meer informatie over uw storting en opname vindt u op 
onze website: Betalingsverkeer

*Bij partner business kunnen kosten tot 4% worden aangere-
kend bij zowel stortingen als opnames.

**Stortingen via alternatieve betaalmethoden creditcard, SO-
FORT banking, iDEAL en Skrill: In totaal zijn drie stortingen per 
kalendermaand met een maximaal totaalbedrag van € 15.000 
gratis. Vanaf de vierde storting kunnen er kosten tot 4% in re-
kening worden gebracht (doorberekening van de aan FXFlat ge-
factureerde kosten).

Het bedrijf ontvangt in principe vergoedingen van marktmakers, 
andere dienstverleners en productleveranciers. Deze staan   bij 
de klantinformatie vermeld. Bij commissiediensten van het merk 
FXFlat Konto DE betalen sommige marktmakers geen vergoe-
dingen bij valuta-CFD-transacties, contante valutatransacties of 
transacties met edelmetalen en grondstoffen. In deze gevallen 

Voorbeeldberekening
De aanpassingen voor open posities op aandelen CFD's gebeuren gewoonlijk om 20:59:59 GMT. Indien een positie na 20:59:59 
GMT wordt aangehouden (overnight), dan zal de rekening met financieringskosten worden gedebiteerd.

De formule voor de berekening luidt als volgt: 
F = (n * r) / d
F = dagelijkse financieringsvergoeding
n = nominale waarde van het onderliggende aandeel, die op basis van de door FXFlat vastgestelde slotkoers wordt berekend (no-
minale waarde = prijs * aantal CFD's). 
r = referentierente plus 300 basispunten voor longposities, min 300 basispunten voor shortposities, bijv. (0,50% + 3,00%) = 3,50% 
d = aantal dagen, wat betekent 360 dagen. Long- (koop) en short- (verkoop) posities worden met de dagelijkse financieringskosten 
belast.

3. HANDELSKOSTEN

4. FINANCIERINGSKOSTEN

rekent het bedrijf de cliënt een vergoeding aan. Deze vergoe-
ding bedraagt maximaal 0,01% van het verhandelde volume. 
Deze vergoeding is inbegrepen in de spread die aan de cliënt 
wordt getoond als een toeslag op de spread van de marktmaker 
voor de uitvoeringstransactie en wordt door het bedrijf afge-
schreven van de collectieve trustrekening van de cliënt. 

Rekening MetaTrader

Rekening MetaTrader

Aandelen CFD’s

Andere CFD’s

Forex

zonder minimale commissie

commissievrij

commissievrij

CFD's op grondstoffen (gebaseerd op futures) worden niet met financieringskosten belast

CFD-posities worden bij aankoop en verkoop door de dag niet met kosten belast

Long-	en	shortposities	worden	belast	op	basis	van	de	LIBOR,	plus	3%	per	jaar

5.	INDICES	-	GESELECTEERDE	BIED-	LAATSPREADS

Rekening MetaTrader

DE30

US30

vanaf 1 punt

US500

vanaf 0,9 punten

vanaf 1 punt

vanaf 1 punt

vanaf 0,4 punten
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*Bijstortverplichtingen bij professionele rekeningen:
 Rekeningtype Professional Classic: Bijstortverplichting
 Rekeningtype Professional Plus: geen bijstortverplichting
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6.	AANDELEN	-	CFD	VOORWAARDEN

8.	FOREX	VOORWAARDEN

7. DIVIDENDEN

Rekening MetaTrader

Forex	CFD	(Standaard	rekening)	 Forex	CFD	(Professionele	rekening)	 Forex	Spot

Rekening MetaTrader

EU

Opening EU-aandelen CFD’s

Sluiting EU-aandelen CFD’s

Minimale vergoeding

US

Opening US-aandelen CFD’s

Sluiting US-aandelen CFD’s 

Minimale vergoeding

Marginvereisten

Max. hefboom

Micro lots (1.000)

Mini lots (10.000)

Standard lots (100.000)

Bijstortverplichting 

Longposities ontvangen het dividend min 15% (26,375% op Duitse aandelen-CFD's), bijgeschreven op de ex-dividenddatum

Shortposities worden met het dividend belast

gratis

gratis

geen

gratis

gratis

geen

vanaf 3,33% vanaf 0,5% vanaf 0,5%

30 200 200

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Nee Ja/Nee* Nee
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