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1.  In de afgelopen 12 maanden hebt u per kwartaal gemiddeld tien transacties van aanzienlijke omvang verricht.  
(Nieuwe klanten dienen geschikt bewijsmateriaal voor te leggen.)

2.  U beschikt over banktegoeden en financiële instrumenten ter waarde van meer dan 500.000 euro.

3.  U hebt minstens één jaar lang een beroep met betrekking tot de kapitaalmarkt uitgeoefend, waarbij kennis van  
de betreffende transacties en beleggingsdiensten was vereist. Gelieve uw functie en kennis te verduidelijken:

Plaats, datum Voornaam, achternaam van de rekeninghouder

Indien u criterium nr. 2 hebt gekozen: Ik bevestig eveneens dat ik beschik over een eigen onbelast vermogen bestaande uit bankte-
goeden en financiële instrumenten ter waarde van meer dan 500.000 euro.

Onze beoordeling van uw ervaring, kennis en expertise met betrekking tot de vraag of u in staat bent in het algemeen of voor een 
bepaalde transactie een beleggingsbeslissing te nemen en de daaraan verbonden risico's adequaat in te schatten, leidt niet tot een 
andere uitkomst. 

De classificatie als professionele cliënt is van toepassing op de bancaire en financiële diensten waarvoor voorheen op ons beroep 
werd gedaan.

Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat door de wijziging van de classificatie de beschermende bepalingen van de Duitse Wet 
inzake de Effectenhandel voor particuliere cliënten niet meer gelden. 

Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat u ons dient te informeren over elke wijziging in de criteria die relevant zijn voor de classi-
ficatie, anders zou het behoud van de classificatie als professionele cliënt niet te betwisten zijn. 

Gelieve erop te letten dat u aan minstens 2 van de onderstaande 3 vereisten moet voldoen volgens § 67 lid 6 van de Duitse Wet 
inzake de Effectenhandel [Wertpapierhandelsgesetz, WpHG]:

Achternaam

Voornaam

Rekeningnummer

Hierbij bevestig ik uitdrukkelijk dat ik akkoord ga met de classificatie als professionele cliënt.

Ik bevestig hierbij dat ik de “Notes on the Classification as a Professional Client” heb ontvangen en dat ik kennis heb genomen 
van de de daarin opgenomen toelichting met betrekking tot de beperkte beschermingsbepalingen van de Duitse wet op de 
effectenhandel die van toepassing zijn op professionele cliënten.

CLASSIFICATIE ALS 
PROFESSIONELE CLIËNT 
op grond van § 67 lid 6 van de Duitse Wet inzake de Effectenhandel

Niet invullen als u geen rekeningnummer hebt

Hierbij bevestig ik dat de bovenstaande rekening zal worden geëxploiteerd als een Professionele rekening met een bijstortver-
plichting
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