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Reglement Fondsenplatform Beleggingsrekening
1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
Fondsenplatform: Noordnederlands Effektenkantoor B.V., statutair gevestigd te Groningen, Westerkade 15-I (9718 AS), inschrijving KvK 02017874, mede
handelend onder de naam Fondsenplatform;
Fondsenplatform Beleggingsrekening: de ten behoeve en op naam van Belegger bijgehouden administratie waaruit blijkt welke Effecten en/of gelden de
Stichting houdt voor rekening en risico van Belegger;
Bancaire werkdag: een dag waarop commerciële banken in Nederland geopend zijn en, in geval van genoteerde Effecten, de betreffende markt in financiële
instrumenten geopend is voor het verrichten van transacties;
Belegger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die door middel van een Fondsenplatform Beleggingsrekening Effecten wenst te bewaren en op wiens naam
een Fondsenplatform Beleggingsrekening is gesteld. Indien van toepassing dient onder Belegger tevens te worden verstaan de opgegeven tweede Belegger; waar
in deze voorwaarden gesproken wordt over Belegger wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke bedoeld; waar gesproken wordt over hij, hem, en/of zijn,
wordt tevens bedoeld zijn en haar.
Effect: een financieel instrument dat voldoet aan de bij of krachtens gestelde eisen van artikel 4:24(4) Wft;
Fonds: een uitgevende instelling van Effecten;
Garantie: de krachtens de Wft door Fondsenplatform afgegeven garantie die ten kantore van Fondsenplatform ter inzage ligt voor Belegger;
Geldmarktfonds: een geldmarktfonds of ander door Fondsenplatform te selecteren Fonds dat passend is voor tijdelijke belegging van gelden;
Noordnederlandse Bankrekening: de ten behoeve van de gezamenlijke Beleggers bij één of meerdere banken aangehouden bank- en effectenrekening(en) op
naam van de Stichting;
Order: een opdracht van Belegger aan Fondsenplatform tot koop, verkoop en/of uitlevering van (fracties van) Effecten dan wel een andere opdracht met
betrekking tot enig tegoed in geld op de Fondsenplatform beleggingsrekening;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Belegger en Fondsenplatform voor het verrichten van beleggingsdiensten door Fondsenplatform op grond waarvan
Belegger mede opdracht geeft om Effecten en/of gelden in bewaring te geven aan de Stichting. De overeenkomst bestaat uit het openingsformulier
Fondsenplatform, de betreffende algemene voorwaarden, onderhavig Reglement en alle overige voorwaarden die van tijd tot tijd van toepassing zijn verklaard.
Wanneer in de Overeenkomst wordt gesproken over de inbewaarneming van Effecten wordt tevens bedoeld de administratie daarvan alsmede de
inbewaarneming van (uitkeringen in) contanten op de Noordnederlandse Bankrekening;
Reglement: het onderhavige Reglement Fondsenplatform Beleggingsrekening, dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst;
Stichting: Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro, statutair gevestigd te Groningen, Westerkade 15-1 (9718 AS), inschrijving KvK 02073733;
Tegenrekening: een geldrekening op naam van Belegger bij een in Nederland gevestigde bank;
Website: de internetsite van Fondsenplatform, www.fondsenplatform.nl; en
Wft: de Wet op het financieel toezicht of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling en de besluiten en regels die bij of krachtens deze wet worden
uitgevaardigd.
Wanneer in de Overeenkomst wordt gesproken over de inbewaarneming van Effecten wordt tevens bedoeld de administratie daarvan alsmede de
inbewaarneming van (uitkeringen in) contanten op de Noordnederlandse Bankrekening.
2. Openen van een Fondsenplatform Beleggingsrekening
Door het openen van een Fondsenplatform Beleggingsrekening kunnen door Belegger op de Stichting vorderingen luidende in Effecten en/of gelden worden
verkregen. Een Fondsenplatform Beleggingsrekening wordt geopend na het sluiten van een Overeenkomst en nadat aan de overige door Fondsenplatform
voorgeschreven formaliteiten voor het openen van een Fondsenplatform Beleggingsrekening is voldaan. Belegger dient voor de betalingen in verband met de
Fondsenplatform Beleggingsrekening een Tegenrekening aan te houden. De Fondsenplatform Beleggingsrekening kan tevens op naam worden gesteld van
meerdere Beleggers indien zij voor gezamenlijke rekening handelen. In geval de Fondsenplatform Beleggingsrekening op naam staat van meerdere Beleggers zijn
deze ten aanzien van de Fondsenplatform Beleggingsrekening zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd alle handelingen te verrichten, met dien verstande
dat in geval van opzegging, uitlevering van Effecten als bedoeld in artikel 8 of wijziging in de tenaamstelling van de Fondsenplatform Beleggingsrekening de
medewerking van alle Beleggers vereist zal zijn. In aanvulling op het voorgaande kan de Stichting ter bescherming van haar eigen rechtspositie bij beschikking
over de Fondsenplatform Beleggingsrekening ook in andere gevallen de medewerking van alle daartoe gerechtigden verlangen.
De houders van een en/of Fondsenplatform Beleggingsrekening en hun rechtsopvolgers zijn jegens Fondsenplatform hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen
Fondsenplatform terzake van de betreffende Fondsenplatform Beleggingsrekening van een van hen te vorderen mocht hebben.
3. Orders; taak van Fondsenplatform
De Stichting kan derden inschakelen voor het (doen) uitvoeren van de werkzaamheden. Fondsenplatform is belast met de werkzaamheden die het feitelijk beheer
van de door de Stichting in bewaring genomen Effecten en/of gelden met zich brengt, waaronder het overeenkomstig het bepaalde in dit Reglement innen van
dividenden en andere uitkeringen, het realiseren van claimrechten, het verrichten van conversiehandelingen, het aanmelden en deponeren voor vergaderingen,
het behandelen van Orders tot aan- en verkoop van Effecten en het (doen) geven van instructies aan derden met betrekking tot deze werkzaamheden. Voor zover
mogelijk zal de Stichting Fondsenplatform steeds in staat stellen deze werkzaamheden te verrichten. Fondsenplatform is bevoegd ter zake van het feitelijk beheer
gebruik te maken van de diensten van derden. Orders ten aanzien van de Fondsenplatform Beleggingsrekening kunnen door Belegger uitsluitend aan
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Fondsenplatform worden gegeven. In geval van een onduidelijke of incorrecte Order zal Fondsenplatform zich verstaan met Belegger, teneinde de inhoud van de
Order vast te stellen.
Eerst nadat Belegger een duidelijke of correcte Order heeft gegeven, zal Fondsenplatform deze uitvoeren. (Order)formulieren dienen door Belegger volledig te
worden ingevuld. Andere door Fondsenplatform goedgekeurde informatiedragers of communicatiemiddelen moet Belegger overeenkomstig de aanwijzingen van
Fondsenplatform gebruiken. Behoudens voor zover in het Reglement anders is bepaald, zal Fondsenplatform noch de Stichting zonder Order over de door de
Stichting gehouden Effecten en/of gelden beschikken, dan wel enig ander aan de Effecten verbonden recht uitoefenen. Fondsenplatform maakt direct na
ontvangst van een Order aantekening van datum en tijdstip van ontvangst en legt deze vast op een informatiedrager. Deze informatiedrager wordt door
Fondsenplatform zorgvuldig bewaard en kan door Fondsenplatform als bewijsmateriaal worden gebruikt. Bij het doorgeven van Orders aan derden zal
Fondsenplatform alle redelijke maatregelen nemen om het best mogelijke resultaat (best execution) voor Belegger te behalen, binnen het kader van de
dienstverlening van Fondsenplatform, zijnde ‘execution-only’. Belegger geeft hierbij, met inachtneming van het in de Overeenkomst bepaalde, toestemming om
zijn Orders conform het orderuitvoeringsbeleid van derden aan wie Fondsenplatform Orders doorgeeft, uit te voeren. Fondsenplatform zal (periodiek) verifiëren
of de derden aan wie hij Orders doorgeeft in verband met de dienstverlening over adequate orderuitvoeringsregelingen (blijven) beschikken. Nadere informatie
over het orderuitvoeringsbeleid van Fondsenplatform is te vinden op de Website.
4. Vorderingen luidende in Effecten
De vorderingen luidende in Effecten worden in ten hoogste zes decimalen nauwkeurig geadministreerd, waarbij het getal voor de komma een vordering in
Effecten vertegenwoordigt en het getal achter de komma een vordering in geld en waarvan de waarde wordt bepaald door de slotkoers of laatste afgifteprijs van
het betreffende Effect op de Bancaire werkdag waarop de vordering wordt opgeëist, of indien de dag waarop de vordering wordt opgeëist geen Bancaire werkdag
is, op de eerste Bancaire werkdag die volgt na de dag waarop de vordering is opgeëist. Vorderingsrechten terzake van meer dan zes decimalen vervallen. De
Stichting zal de Effecten op eigen naam, doch voor rekening en risico van Belegger in bewaring nemen. Deze bewaarneming geschiedt door inschrijving van de
Effecten op naam van de Stichting in het daarvoor bestemde register van het betreffende Fonds dan wel door deponering daarvan in een effectendepot op naam
van de Stichting bij een bank, dan wel door het op andere wijze in bewaring zijn van Effecten bij derden op naam van de Stichting.
De Stichting is niet verplicht de in bewaring genomen Effecten per Belegger te individualiseren. Alle betalingen met betrekking tot de aan- en verkoop van
Effecten ten behoeve van Belegger en het ontvangen van uitkeringen op Effecten in contanten vinden plaats door tussenkomst van de Noordnederlandse
Bankrekening. Fondsenplatform zal alle informatie die de Stichting van de Fondsen ontvangt, die nog niet uit andere hoofde geacht kan worden openbaar te zijn
gemaakt, zoals bijvoorbeeld persberichten en (half)jaarcijfers en relevant is voor Belegger, aan Belegger doorgeven.
5. Aankoop van Effecten
Orders tot aankoop van Effecten worden op de door Fondsenplatform voorgeschreven wijze gegeven en luiden in Effecten of in het bedrag waarvoor aankoop is
gewenst. Voor de uitvoering van Orders tot aankoop worden, indien van toepassing, kosten als vastgesteld overeenkomstig artikel 11 in mindering gebracht. Voor
het na aftrek van de kosten resterende bedrag verkrijgt Belegger, na verwerking van de opdracht, een vordering luidende in Effecten. De grootte van de vordering
wordt bepaald door het resterende bedrag te delen door de waarde waartegen de aankoop van de Effecten is gerealiseerd. Zodra de ten behoeve van Belegger
aangekochte Effecten door de Stichting in bewaring zijn genomen zal de vordering jegens de Stichting luidende in die Effecten worden geadministreerd op zijn
Fondsenplatform Beleggingsrekening. Een opdracht tot aankoop van Effecten resulteert voor Belegger derhalve in een vordering luidende in die Effecten op de
Stichting. Belegger zal te allen tijde zorgdragen voor voldoende saldo op zijn Fondsenplatform Beleggingsrekening teneinde Fondsenplatform in de gelegenheid te
stellen Orders tot aankoop uit te voeren en de kosten te voldoen. Ingeval de Order tot aankoop van Effecten bestaat uit meerdere aankopen, die als gevolg van
onvoldoende saldo slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, zullen deze aankopen worden uitgevoerd in de volgorde waarin deze aankopen door het
Fondsenplatform zijn vastgelegd. Bij onvoldoende saldo zal (een deel van) de Order tot aankoop niet worden uitgevoerd.
6. Verkoop van Effecten
Orders tot verkoop van Effecten worden op de door Fondsenplatform voorgeschreven wijze gegeven en luiden in Effecten of in het bedrag waarvoor verkoop is
gewenst. Voor de uitvoering van Orders tot verkoop van Effecten worden, indien van toepassing, kosten als vastgesteld overeenkomstig artikel 11 in mindering
gebracht op de verkoopopbrengst en wordt het alsdan resterende bedrag door Fondsenplatform overgeboekt naar de Fondsenplatform Beleggingsrekening van
Belegger. Zodra de ten behoeve van Belegger verkochte Effecten door de Stichting niet langer in bewaring worden genomen zal de vordering jegens de Stichting
luidende in die Effecten niet langer op de Fondsenplatform Beleggingsrekening van Belegger worden geadministreerd. Een Order tot verkoop van Effecten
resulteert voor Belegger derhalve in het vervallen van (een deel van) de vordering luidende in die Effecten op de Stichting. Belegger zal te allen tijde zorgdragen
voor voldoende Effecten op zijn Fondsenplatform Beleggingsrekening teneinde Fondsenplatform in de gelegenheid te stellen de Order tot verkoop luidende in
Effecten uit te voeren.
7. Omruiling van Effecten
Orders van Belegger tot omruiling van Effecten worden behandeld als een Order tot verkoop van Effecten onder volgtijdige Order tot aankoop van Effecten. Ten
aanzien van deze Orders is het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aankoop van de Effecten eerst in
behandeling kan worden genomen zodra Fondsenplatform door de bank waar de Noordnederlandse Bankrekening wordt aangehouden op de hoogte is gebracht
van de bijschrijving van de opbrengst uit de verkoop van de Effecten.
8. Overdracht en uitlevering van Effecten
Effecten die door Belegger zelf worden gehouden of die in een rekening bij een bank worden gehouden, kunnen niet door Belegger ten gunste van zijn
Fondsenplatform Beleggingsrekening worden overgedragen aan de Stichting, tenzij Fondsenplatform daaraan haar schriftelijke goedkeuring heeft verleend.
Belegger verkrijgt na overdracht van de Effecten aan de Stichting een vordering op de Stichting ter grootte van de overgedragen Effecten.
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Effecten of fracties daarvan kunnen niet ten laste van de Fondsenplatform Beleggingsrekening worden uitgeleverd aan Belegger, tenzij Fondsenplatform daaraan
haar schriftelijke goedkeuring heeft verleend en mits dit op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede de statuten en reglementen van het
betreffende Fonds is toegestaan en het Fonds zijn medewerking hieraan verleent. Een verzoek tot overdracht of uitlevering van Effecten zal na toestemming door
Belegger op de door het Fondsenplatform voorgeschreven wijze worden gedaan onder vermelding van (aantallen van) het betreffende Fonds en bij uitlevering zo
nodig de in zijn naam gestelde rekening bij een in Nederland gevestigde bank waarheen de Effecten moeten worden overgeboekt. Uitlevering geschiedt door
inschrijving van de Effecten op naam van Belegger in het daartoe bestemde register van het betreffende Fonds dan wel door uitlevering van de Effecten ten
gunste van een in zijn naam gestelde rekening, die wordt aangehouden bij een in Nederland gevestigde bank.
De kosten voor overdracht en/of uitlevering van Effecten komen voor rekening van Belegger.
9. Uitkering op Effecten
Uitkeringen in contanten zullen worden aangewend voor de aankoop van Effecten in het betreffende Fonds ten behoeve van Belegger, tenzij Belegger
Fondsenplatform andersluidende instructies heeft gegeven. Het bepaalde in artikel 5 is op een dergelijke aankoop van toepassing. Uitkeringen in Effecten zullen
door de Stichting ten behoeve van Belegger worden bijgeschreven op zijn Fondsenplatform Beleggingsrekening als vordering luidende in Effecten.
Tenzij Belegger Fondsenplatform andersluidende instructies heeft gegeven, zal Belegger in geval van een keuzemogelijkheid voor een uitkering in contanten of
een uitkering in Effecten geacht te hebben gekozen voor een uitkering in Effecten.
10. Vorderingen luidende in gelden
Belegger kan te allen tijde een Order geven om gelden van de Fondsenplatform Beleggingsrekening over te laten maken naar zijn Tegenrekening tot het
maximum van zijn vorderingen luidende in geld op de Stichting.
Indien naar het oordeel van Fondsenplatform uit de Wft of andere op de Stichting en/of Fondsenplatform toepasselijke wetgeving volgt dat de Stichting slechts
gedurende een beperkte periode gelden kan bewaren voor een Belegger zal, indien met betrekking tot voor een Belegger bewaarde gelden niet tijdig voor het
verstrijken van voornoemde periode door de desbetreffende Belegger een Order is verstrekt, Fondsenplatform de desbetreffende gelden beleggen in een
Geldmarktfonds. De Belegger geeft in een dergelijk geval, krachtens zijn aanvaarding van de bepalingen van het Reglement, bij voorbaat opdracht tot
voornoemde aankoop overeenkomstig de voorwaarden van het Reglement. Indien Belegger een Order geeft tot aankoop van Financiële Instrumenten zullen de
voor de Belegger bewaarde rechten in het Geldmarktfonds geacht worden deel uit maken van het saldo als genoemd in artikel 5.
Over de vorderingen van Belegger op de Stichting luidende in geld kan rente worden vergoed aan Belegger. De hoogte van deze rente alsmede de
betaalbaarstelling hiervan kan van tijd tot tijd variëren. Wijzigingen van de rente worden door de Stichting aan het adres van Belegger bekend gemaakt of
gepubliceerd op de Website.
11. Kosten
De door Belegger verschuldigde kosten in verband met het aanhouden van een Fondsenplatform Beleggingsrekening, een Order tot aan- en verkoop van Effecten
of andere Order, overdracht, uitlevering van Effecten, overboeking van gelden en jaarlijkse kosten die aan het Fondsenplatform in rekening worden gebracht ex
artikel 1:40 Wft en/of uit hoofde van een beleggerscompensatieregeling worden, voor zover niet slechts kosten van derden in rekening worden gebracht, in
bedragen en/of percentages door Fondsenplatform vastgesteld en kunnen van tijd tot tijd door Fondsenplatform worden gewijzigd. Een overzicht van deze
bedragen en/of percentages is verkrijgbaar bij Fondsenplatform en staat op de Website. Op een wijziging van de kosten als bedoeld in het vorige artikel is het
bepaalde in de eerste alinea van artikel 16 eveneens van toepassing, met dien verstande dat indien sprake is van een wijziging waarvan de oorzaak niet bij
Fondsenplatform ligt, deze niet als een wijziging ten nadele van Belegger kan worden beschouwd.
12. Stemrecht
Belegger die een vergadering van een Fonds wenst bij te wonen en aldaar stemrecht wenst uit te oefenen met betrekking tot de aan zijn vordering jegens de
Stichting ten grondslag liggende Effecten, zal daartoe door de Stichting in staat worden gesteld, tenzij dit door het Fonds of door regelgeving met betrekking tot
het Fonds is uitgesloten. Een schriftelijk verzoek van Belegger daartoe dient Fondsenplatform te hebben bereikt uiterlijk twee Bancaire werkdagen voor het
verlopen van de dag waarop aanmelding voor de desbetreffende vergadering uiterlijk moet plaatshebben, met een opgave van het aantal Effecten waarop
Belegger stemrecht wenst uit te oefenen. Alle voorschriften die hieromtrent in het land van vestiging van het betreffende Fonds gelden, zullen mutatis mutandis
gelden jegens Belegger. Een verzoek tot het uitoefenen van stemrecht kan slechts betrekking hebben op hele Effecten. Gedurende de periode die aanvangt op de
dag van ontvangst van het schriftelijk verzoek als bedoeld in dit artikel 12 en eindigt op de dag na de betreffende vergadering kunnen geen verkoop, omruilingsof uitleveringsopdrachten worden uitgevoerd met betrekking tot de Effecten waarvoor Belegger stemrecht wenst uit te oefenen, tenzij de toepasselijke wet- en
regelgeving alsmede de statuten en reglementen van het betreffende Fonds hiervoor geen beletsel vormen.
13. Niet-overdraagbaarheid en verpanding vorderingen
Het is Belegger niet toegestaan zijn vorderingen op de Stichting te vervreemden of te bezwaren met een beperkt recht zonder voorafgaande toestemming van
Fondsenplatform, behoudens overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 13. Belegger is gehouden telkens wanneer Fondsenplatform dat wenselijk acht alle
tegenwoordige en toekomstige vorderingen die Belegger op de Stichting heeft of krijgt, waaronder de rechten op uitbetaling van ontvangen uitkeringen op
Effecten, aan Fondsenplatform te verpanden tot zekerheid voor al hetgeen Fondsenplatform uit welken hoofde ook van Belegger te vorderen heeft of krijgt.
Fondsenplatform is als onherroepelijk gevolmachtigde van Belegger gerechtigd om, namens Belegger, de hiervoor genoemde vorderingen van Belegger op de
Stichting telkens wanneer Fondsenplatform dit nodig acht aan zichzelf te verpanden tot zekerheid voor de hiervoor genoemde vorderingen van Fondsenplatform
op Belegger en van deze verpanding aan de Stichting kennis te geven. Fondsenplatform is gemachtigd om namens de Stichting kennisgeving van een dergelijke
verpanding in ontvangst te nemen. Zolang Fondsenplatform niet het tegendeel te kennen gegeven heeft, wordt zij geacht telkens afstand te doen van een
pandrecht indien en voor zover zulks nodig is om de Stichting in staat te stellen het recht van Belegger te honoreren als ware er geen pandrecht. Zodra echter het
Fondsenplatform aan de Stichting te kennen gegeven heeft niet langer met de honorering van rechten van Belegger akkoord te gaan, zal geen afstand van het
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pandrecht meer worden verondersteld en zal de Stichting Fondsenplatform honorering van de rechten van Belegger weigeren op grond van het pandrecht van
Fondsenplatform. Fondsenplatform zal van de bevoegdheid geen onredelijk gebruik maken. Fondsenplatform kan haar bevoegdheden als pandhoudster
niettegenstaande het in de vierde alinea van artikel 4 bepaalde onverminderd uitoefenen.
14. Aansprakelijkheid
De nakoming van de verplichtingen van de Stichting jegens Belegger is gegarandeerd door Fondsenplatform overeenkomstig de bepalingen van de Garantie. Voor
de aansprakelijkheid van de Stichting geldt, voor zover niet in strijd met de Wft, mutatis mutandis, hetgeen daaromtrent is bepaald in de Overeenkomst ten
aanzien van de aansprakelijkheid van Fondsenplatform.
15. Opheffing van de Fondsenplatform Beleggingsrekening
Indien Belegger tot opheffing van zijn Fondsenplatform Beleggingsrekening wenst over te gaan, dient hij dit schriftelijk aan het Fondsenplatform mededelen.
Belegger dient hierbij aan te geven of de Effecten die alsdan door de Stichting voor rekening en risico van Belegger worden gehouden, dienen te worden verkocht
dan wel, indien mogelijk, overgedragen aan een op zijn naam gestelde rekening bij een in Nederland gevestigde bank of direct op zijn naam te worden gesteld bij
het desbetreffende Fonds. Indien de Stichting tot opheffing van een Fondsenplatform Beleggingsrekening wenst over te gaan, zal zij dit schriftelijk aan Belegger
meedelen. Belegger dient binnen één (1) maand aan Fondsenplatform mede te delen of de Effecten die alsdan door de Stichting voor rekening en risico van
Belegger worden gehouden, verkocht dan wel uitgeleverd dienen te worden. Fondsenplatform zal desgevraagd de reden van de opheffing aan Belegger
meedelen. In geval van opheffing van de Fondsenplatform Beleggingsrekening van Belegger zal Fondsenplatform een opdracht tot verkoop of een opdracht tot
uitlevering uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 respectievelijk 8. Bij gebreke van een tijdige opdracht tot verkoop of uitlevering, zal Belegger
geacht worden te hebben gekozen voor verkoop. Na opheffing van de Fondsenplatform Beleggingsrekening zullen de nog openstaande Orders en de overige
zaken zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld. Tijdens de afwikkeling blijft dit Reglement van kracht. Indien de Stichting voornemens is haar werkzaamheden te
beëindigen, is dit artikel van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat Belegger binnen één (1) maand aan Fondsenplatform zal mededelen of zijn
Effecten verkocht danwel uitgeleverd dienen te worden. Bij gebreke van een tijdige keuze van Belegger zullen de Effecten worden verkocht op de wijze als
bepaald in het Reglement. Bij overdracht dan wel verkoop van de Effecten als bedoeld in dit artikel anders dan vanwege opheffing van de Fondsenplatform
Beleggingsrekening door de Belegger, worden geen kosten in rekening gebracht bij Belegger.
16. Overige bepalingen
Fondsenplatform is bevoegd na overleg met de Stichting de bepalingen van dit Reglement te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Belegger zal via e-mail,
de Website of reguliere post van een dergelijke wijziging in kennis worden gesteld. Wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang worden ingevoerd, evenwel met
dien verstande dat indien sprake is van wijziging ten nadele van Belegger, deze gedurende een periode van één (1) maand nadat Belegger van bedoelde wijziging
in kennis is gesteld, het recht heeft zijn Fondsenplatform Beleggingsrekening op te heffen overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement zoals deze gold
voordat de wijziging van kracht werd en zonder dat in dit verband kosten in rekening zullen worden gebracht. Voor zover de Wft nadere eisen stelt aan dit
Reglement die nopen tot aanpassing van dit Reglement, zal een dergelijke wijziging niettegenstaande de vorige alinea van dit artikel automatisch deel uitmaken
van dit Reglement, zonder dat daarvoor de instemming van Belegger, de Stichting of Fondsenplatform is vereist. Op de verhouding tussen Belegger enerzijds en
Fondsenplatform en de Stichting anderzijds zijn voor zover relevant van overeenkomstige toepassing de fondsvoorwaarden van de Fondsen. Onder de
fondsvoorwaarden worden verstaan: eventuele fondsvoorwaarden van Fondsen, zoals die op enig moment gelden en blijken uit voorwaarden, statuten,
prospectus, reglement dan wel enig ander document onder welke benaming ook. Alle rechten en verplichtingen die uit de fondsvoorwaarden voor de Stichting
voortvloeien, zijn mutatis mutandis rechten en verplichtingen van Belegger jegens de Stichting. Het voorgaande geldt onverkort ook voor reglementen en
voorschriften van de betrokken toezichthoudende instanties, (gereglementeerde) markten, clearingorganisaties en centrale instituten voor de verzorging van het
girale effectenverkeer.
Groningen, 8 april 2015
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