OVEREENKOMST

SEPTEMBER 2019

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
De in deze Overeenkomst Binck Select met een
hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Voorwaarden
Binck Select.

ARTIKEL 2 – VOLMACHT
2.1 Cliënt verleent met ingang van de datum van
instemming met deze overeenkomst tot
wederopzegging volmacht aan BinckBank om
namens Cliënt en voor diens rekening en risico
het Beheer over het Vermogen te voeren,
welke volmacht BinckBank aanvaardt. Het
Beheer is beperkt tot het Vermogen zoals voor
Cliënt geadministreerd op de Binck Select
Rekening.
2.2 Als gevolmachtigde van Cliënt zal BinckBank
zonder voorafgaande toestemming van Cliënt
effectentransacties uitvoeren ten laste en ten
gunste van de Binck Select Rekening en alle
andere handelingen verrichten die BinckBank
met betrekking daartoe in het belang van Cliënt
wenselijk acht zoals omschreven in de Handleiding Binck Select.
2.3 Cliënt zal gedurende het Beheer steeds gerechtigd blijven tot het Vermogen op de wijze
zoals omschreven in de Handleiding Binck
Select en daarbij niet bevoegd zijn tot het verstrekken van (opdrachten tot annulering van)
Orders met betrekking tot het Vermogen.

ARTIKEL 3 – BELEGGINGSPLAN
3.1 Als onderdeel van deze Overeenkomst Binck
Select zal BinckBank een Beleggingsplan opstellen aan de hand van door Cliënt verstrekte
informatie.
3.2 De vragenlijst van het Beleggingsplan dient
voorafgaand aan het Beheer door de Cliënt te
worden ingevuld via de internetsite.
3.3 Eenmaal per 12 maanden zal BinckBank Cliënt
vragen of het Beleggingsplan dient te worden
aangepast aan eventueel gewijzigde omstandigheden, uitgangspunten en/of doelstellingen
van het Beheer. Tussentijds is Cliënt echter
steeds verplicht bedoelde gewijzigde omstandigheden onmiddellijk te melden aan
BinckBank.
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3.4 In de gevallen bedoeld in voorgaand artikellid
dient Cliënt de vragenlijst behorende bij het
Beleggingsplan opnieuw in te vullen waarna
BinckBank een nieuw Beleggingsplan zal opstellen dat na goedkeuring in de plaats treedt
van het oorspronkelijke Beleggingsplan zonder
dat deze Overeenkomst Binck Select opnieuw
behoeft te worden opgemaakt.
3.5 BinckBank zal de inhoud van het Beleggingsplan steeds in acht nemen bij het Beheer en
daarbij naar beste kunnen met de belangen
van Cliënt rekening houden.

ARTIKEL 4 – RISICO’S EN
AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Cliënt verklaart uitdrukkelijk zich volledig
bewust te zijn van de risico’s van het beleggen
in Effecten en de gevolgen die aan het Beheer
zijn verbonden. In het bijzonder verklaart Cliënt
bekend te zijn met de risico’s van het Beheer
zoals beschreven in de Handleiding Binck
Select. Cliënt verklaart uitdrukkelijk deze risico’s
te aanvaarden.
4.2 Bij de uitvoering van het Beheer handelt
BinckBank voor rekening en risico van Cliënt.
Waardedaling, koersdaling, door Cliënt geleden
verliezen en/of gederfde winst zijn voor rekening van Client. BinckBank is slechts aansprakelijk indien zij niet heeft gehandeld zoals van
een redelijk handelend vermogensbeheerder
mag worden verwacht.
4.3 Cliënt vrijwaart BinckBank voor aanspraken van
derden met betrekking tot het Beheer.

ARTIKEL 5 – VERSLAGLEGGING
5.1 Eenmaal per kwartaal zal BinckBank Cliënt
voorzien van een opgave van de volgende
gegevens:
•
de samenstelling en de waarde van het
Vermogen;
•
de wijze waarop de waardebepaling
plaatsvindt;
•
een specificatie van de effectentransacties
en overige mutaties in het Vermogen;
•
een overzicht van de resultaten;
•
de kosten die BinckBank in rekening heeft
gebracht.

5.2 Indien Cliënt niet reageert binnen een termijn
van één jaar na verzending van de opgave,
wordt deze geacht stilzwijgend in te stemmen
met de inhoud daarvan en BinckBank décharge
te hebben verleend voor het gevoerde Beheer.
5.3 Tussentijds is Cliënt steeds gerechtigd de Binck
Select Rekening in te zien op de wijze zoals
beschreven in de Handleiding Binck Select.

ARTIKEL 6 – VERGOEDINGEN
6.1 Cliënt is BinckBank een vergoeding verschuldigd voor het door BinckBank gevoerde
Beheer, waarvan de hoogte en de wijze van berekening is omschreven in het overzicht Kosten
Binck Select op www.binck.nl.
6.2 Op de tijdstippen zoals omschreven in de
Kosten Binck Select op www.binck.nl worden
de vergoedingen ten laste gebracht van het
Vermogen.
6.3 Cliënt verklaart kennis genomen te hebben
van de Binck Select tarieven en hiermee in te
stemmen.
6.4 BinckBank is gerechtigd de door Cliënt verschuldigde vergoedingen aan te passen indien,
naar het oordeel van BinckBank, de omstandigheden daartoe aanleiding geven. In dat geval
is Cliënt gerechtigd deze Overeenkomst Binck
Select op te zeggen conform het bepaalde van
artikel 9 van de Overeenkomst Binck
Select.

ARTIKEL 7 – VOORWAARDEN,
HANDLEIDING, BANKVOORWAARDEN
7.1 Op deze Overeenkomst Binck Select zijn de
bepalingen van de Voorwaarden Binck Select,
de Handleiding Binck Select alsmede de Bankvoorwaarden van toepassing, welke bepalingen
een onverbrekelijk deel uitmaken van deze
Overeenkomst Binck Select.
7.2 Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het elektronisch ter beschikking stellen van de Voorwaarden Binck Select, de Handleiding Binck
Select alsmede de Bankvoorwaarden en overige voor Cliënt bestemde informatie alsmede met het elektronisch beschikbaar stellen
van wijzigingen en aanvullingen op de Voorwaarden Binck Select, de Handleiding Binck
Select en de Bankvoorwaarden.

Cliënt verklaart de Voorwaarden Binck Select,
de Handleiding Binck Select en de Bankvoorwaarden, zoals gepubliceerd op www.binck.nl,
te hebben ontvangen en/of opgeslagen, gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen
en aanvaard.

ARTIKEL 8 – PANDRECHT
8.1 Voor zover nodig geldt deze Overeenkomst
Binck Select als pandakte in verband met
de in artikel 22 van de Voorwaarden Binck
Select vervatte bepalingen. Dit pandrecht geeft
BinckBank de mogelijkheid om Effecten van
Cliënt te verkopen.
8.2 BinckBank zal van voornoemde mogelijkheid
tot verkoop slechts gebruik kunnen maken
als Cliënt in verzuim is met de voldoening van
een vordering van BinckBank op Cliënt zoals
omschreven in de Voorwaarden Binck Select.

ARTIKEL 9 – DUUR EN BEËINDIGING
9.1 De Overeenkomst Binck Select wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
9.2 Zowel de Cliënt als BinckBank is gerechtigd de
Overeenkomst Binck Select schriftelijk op te
zeggen met inachtneming van het bepaalde in
artikel 31 van de Voorwaarden Binck Select.
9.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst Binck
Select eindigt tevens de door Cliënt aan BinckBank verleende volmacht en vindt afwikkeling
van lopende transacties plaats conform het
bepaalde in de Voorwaarden Select.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT,
GESCHILLEN
10.1 Op deze Overeenkomst Binck Select is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen waartoe deze Overeenkomst Binck
Select aanleiding geeft zullen uitsluitend
aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde
rechter te Amsterdam dan wel bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, op de wijze
zoals omschreven in de Handleiding Binck.
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SELECT. ARTIKEL 11 –WIJZIGINGEN
11.1 Wijzigingen van de Overeenkomst Binck
Select vinden plaats conform het bepaalde
in artikel 36 Voorwaarden Binck Select.
De Overeenkomst Binck Select wordt aangegaan
onder opschortende voorwaarde van acceptatie van
Cliënt door BinckBank N.V.
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