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Voorwaarden Robecorekening 
 
 
 

De Robecorekening is een internetrekening. Hierop kunt u zelfstandig beleggen. U gebruikt de Robecorekening via 
onze website www.robeco.nl. In deze voorwaarden leest u de afspraken die van toepassing zijn op uw rekening. 
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A. Uw afspraken met ons 
 

1 Uw afspraken voor de Robecorekening 
1.1 In deze voorwaarden staan de afspraken voor het gebruik van de Robecorekening. Bij deze afspraken horen ook de 

voorwaarden en kosten van onze dienstverlening die u kunt vinden op onze website. 
Deze afspraken en wat wij samen bij uw aanmelding voor de Robecorekening zijn overeengekomen vormen bij 
elkaar onze overeenkomst. Deze overeenkomst is pas geldig nadat wij van u alle vereiste informatie hebben 
ontvangen en wij u hebben laten weten dat u de Robecorekening kunt gebruiken. 

1.2 Door te beleggen gelden ook afspraken met de specifieke beleggingsinstellingen  waarin u belegt. Deze afspraken staan 
in het prospectus van de relevante beleggingsinstelling. Het prospectus kunt u vinden op onze website. Door te 
beleggen in deze beleggingsinstellingen accepteert u de informatie, risico’s en regels zoals deze in het prospectus 
en eventuele andere documentatie, zoals het Essentiële Informatiedocument, van de beleggingsinstelling zijn 
neergelegd. Uw afspraken met de beleggingsinstellingen waarin u belegt staan los van deze overeenkomst. 

1.3 Voor de uitvoering van onze dienstverlening maken wij en de beleggingsinstellingen ook gebruik van andere 
instellingen, zoals banken, beurzen en clearinginstellingen. Door te beleggen aanvaardt u ook dat de afspraken 
over onze dienstverlening bepaald kunnen worden door de regels van deze andere instellingen. 

1.4 De Robecorekening is bedoeld voor klanten die in Nederland wonen of gevestigd zijn. Als u in het buitenland 
woont of gaat wonen of zich daar gaat vestigen, dan moet u zelf nagaan welke gevolgen dat voor u heeft, 
bijvoorbeeld voor de belasting. Ook mogen wij dan aparte afspraken met u maken of zelfs de overeenkomst met u 
beëindigen.  Verhuist u (tijdelijk) naar de Verenigde Staten? Dan kunnen we de dienstverlening helaas niet 
voortzetten. Wij zullen de rekening beëindigen door uw beleggingen te verkopen en alle gelden over te maken 
naar de geregistreerde tegenrekening. 
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1.5 Alleen ‘niet-professionele beleggers’ kunnen gebruik maken van onze dienstverlening. In de Wet of het Financieel 
Toezicht staan verschillende soorten beleggers genoemd. Per soort is voorgeschreven welk niveau van 
bescherming de belegger moet krijgen. Deze bescherming houdt niet in dat de belegger wordt beschermd tegen 
koersverlies. De wet gaat vooral over de hoeveelheid en inhoud van de informatie die wij moeten geven aan de 
belegger. Wij merken u aan als ‘niet-professionele belegger’. 

1.6 Welke voorwaarden gelden er nog meer voor u? De Algemene Voorwaarden Van Lanschot (Algemene 
Voorwaarden) zijn van toepassing. Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor alle diensten en producten 
die u van ons afneemt. De Algemene Voorwaarden zijn door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd 
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Wij gaan ervan uit dat u van de inhoud kennis neemt. 

1.7 Leest u over hetzelfde onderwerp iets in de Algemene Voorwaarden en in andere voorwaarden wat tegenstrijdig 
is? Dan geldt de volgende rangorde. De voorwaarden en afspraken die horen bij een product of dienst gaan vóór 
op de Algemene Voorwaarden, behalve als de Algemene Voorwaarden u als consument meer rechten of 
bescherming geven. Dus deze Voorwaarden Robecorekening gaan boven de Algemene Voorwaarden. 

 
2 Met wie maakt u deze afspraken? 
2.1 U sluit deze overeenkomst met ons, Van Lanschot Kempen N.V., handelend onder de naam Evi, en daarnaast - voor 

wat betreft het geld dat u op enig moment op de Robecorekening heeft staan - met de Stichting Bewaarinstelling 
Evi van Lanschot (de ‘Bewaarstichting’). In de uitvoering van deze overeenkomst handelen wij ook namens de 
Bewaarstichting. 
U kunt via de Robecorekening beleggen in de door ons beschikbaar gestelde beleggingsinstellingen. Uw 
beleggingensopdrachten geeft u via ons en uw beleggingen houdt u bij ons aan. Wij zijn geregistreerd als bank in 
het register van de Wet op het financieel toezicht. Daardoor staan wij onder toezicht van: 

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) 
Postbus 98 
1000 AB Amsterdam 

en van de: 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
Postbus 11723 
1001 GS Amsterdam. 

Informatie over onze inschrijving in de registers kunt u vinden op de websites www.dnb.nl/openbaar-register en 
www.afm.nl/registers. 

2.2 Uw geld dat u gebruikt om mee te beleggen houdt u aan bij de Bewaarstichting. U heeft dan ook een vordering 
op de Bewaarstichting ter grootte van het geldbedrag dat u op een bepaald moment bij de Bewaarstichting 
aanhoudt, voordat dat daadwerkelijk belegd is of is teruggestort naar uw tegenrekening (zie artikelen 21 en 31 van 
deze voorwaarden). Deze afspraken zijn dan ook van toepassing op uw verhouding met de Bewaarstichting met 
betrekking tot het geld dat u aanhoudt. De Bewaarstichting is opgericht als aparte risicomijdende 
derdengeldenstichting, zodat uw gelden zijn afgescheiden van ons vermogen (zie ook artikelen 21 en 31).  

 
3 Wij kunnen onze afspraken veranderen en opzeggen 
3.1 Wij kunnen de afspraken met u veranderen. Wij melden u dit via e-mail of via onze website. Die verandering gaat 

meteen in. Als de verandering voor u nadelig kan zijn, gaat deze 30 dagen later in, met uitzondering van de 
wijziging van tarieven. De tarieven kunnen iedere dag wijzigen en zo’n wijziging gaat dan meteen in. In de e-mail 
laten wij u weten wanneer een wijziging ingaat. 

3.2 Bent u het niet eens met een wijziging? Dan kunt u als u dat wilt de overeenkomst met ons opzeggen. 
3.3 Ook kunnen wij de overeenkomst iedere dag opzeggen. Wij zullen u dit dan per e-mail laten weten, met de reden voor 

onze opzegging. Het is voor de opzegging niet nodig dat u in verzuim bent met de nakoming van een verplichting. 
De overeenkomst eindigt dan meteen, tenzij wij u een andere termijn geven. 

3.4 Wij kunnen de overeenkomst in ieder geval opzeggen in de volgende gevallen: 
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- U valt onder een situatie zoals vermeld in artikel 10.6; 
- U bent opgenomen op een sanctielijst van de EU, VN, Verenigde Staten of Verenigd Koninkrijk; 
- U woont, bent gevestigd of bent belastingplichtig in de Verenigde Staten; 
- U woont of bent gevestigd in een land dat door ons is aangewezen als een land met een onacceptabel risico 

met het oog op bestrijding van witwassen en terrorisme financiering; 
- U wordt naar ons redelijk oordeel door ons aangemerkt als een onacceptabel risico met het oog op 

bestrijding van witwassen en terrorisme financiering; 
- U verleent naar ons redelijk oordeel geen of onvoldoende medewerking aan het onderzoek 

dat wij naar u kunnen instellen met het oog op bestrijding van witwassen en terrorisme 
financiering. 

 
4 U kunt altijd opzeggen 
4.1 U kunt de overeenkomst iedere dag opzeggen. 
4.2 Een opzegging geeft u via uw persoonlijke pagina op onze website, Mijn Robeco, door. 

 

5 Wat moet u doen na opzegging? 
5.1 Nadat u hebt opgezegd, worden uw beleggingen verkocht en de  tot dan toe gemaakte dienstverleningskosten van de 

opbrengst afgetrokken. Het bedrag dat overblijft wordt overgeboekt naar uw tegenrekening. Vervolgens wordt uw 
Robecorekening opgeheven. 

5.2 Nadat wij de overeenkomst hebben opgezegd, moet u binnen vier weken uw beleggingen verkopen en dient de 
opbrengst (na aftrek van de tot dan toe gemaakte dienstverleningskosten) overgeboekt te zijn naar uw tegenrekening. 
Indien die verkoop na vier weken niet is gebeurd, dan mogen wij dat voor u doen. U kunt uw beleggingen niet 
overboeken naar een andere rekening. 

5.3 Als wij op grond van de regelgeving verplicht zijn om direct de relatie met u te beëindigen mogen wij, nadat wij de 
overeenkomst hebben opgezegd, meteen uw beleggingen verkopen en de opbrengst overboeken naar uw 
tegenrekening. 

5.4 Tijdens de afwikkeling van deze beëindigde overeenkomst blijven alle toepasselijke voorwaarden van kracht. 
 
 

B. Uw contact met ons 
 

6 Zorgplicht 
6.1 Wij zijn bij onze dienstverlening zorgvuldig en houden hierbij zo goed mogelijk rekening met uw belangen. Dit doen 

wij op een manier die aansluit bij de aard van de dienstverlening. Deze belangrijke regel geldt altijd. Andere regels 
in onze afspraken kunnen dit niet veranderen. Wij streven naar begrijpelijke producten en diensten. Ook streven wij 
naar begrijpelijke informatie over die producten en diensten en de risico’s ervan. 

6.2 U bent zorgvuldig tegenover ons en houdt zo goed mogelijk rekening met onze belangen. U werkt eraan mee dat 
wij onze dienstverlening correct kunnen uitvoeren en aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Hiermee bedoelen 
wij niet alleen onze verplichtingen tegenover u, maar bijvoorbeeld ook verplichtingen die wij in verband met onze 
dienst verlening aan u hebben tegenover toezichthouders of fiscale of andere (nationale, internationale of 
supranationale) autoriteiten. U geeft ons, als wij daarom vragen, de informatie en documentatie die wij daarvoor 
nodig hebben. Als het u duidelijk moet zijn dat wij die informatie of documentatie nodig hebben, geeft u die uit 
uzelf. U mag onze diensten of producten alleen gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld en hiervan geen misbruik 
(laten) maken. Denkt u bij misbruik bijvoorbeeld aan strafbare feiten of activiteiten die schadelijk zijn voor ons of 
onze reputatie of die de werking en betrouwbaarheid van het financiële stelsel kunnen schaden. Wij willen en 
moeten van de wet misbruik  van onze diensten voorkomen. Wij hebben daarvoor informatie van u (en mogelijk 
van uw eventuele vertegenwoordiger, gemachtigde of aandeelhouder) nodig. De informatie kan bijvoorbeeld ook 
nodig zijn voor de beoordeling van onze risico’s of het goede verloop van onze dienstverlening.  
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Daarom informeert u ons, als wij dat vragen, in ieder geval over:  
- uw activiteiten en doelen 
- waarom u de Robecorekening wil afnemen 
- hoe u bent gekomen aan het geld dat u via ons belegt  
Ook verstrekt u ons alle informatie die wij nodig hebben om te bepalen in welk(e) land(en) u fiscaal inwoner bent. 
U werkt eraan mee dat wij de informatie kunnen controleren. Bij het gebruik van de informatie houden wij ons 
aan de geldende privacyregelgeving. 
 

7 De Robecorekening is een internetrekening 
7.1 De Robecorekening gebruikt u via onze website, www.robeco.nl. Via inloggen in Mijn Robeco kunt u opdrachten aan 

ons doorgeven. En u kunt op onze website informatie vinden over bijvoorbeeld uw beleggingen en uw geld. 
7.2 U geeft ons toestemming om alle persoonlijke informatie, zoals informatie over uw opdrachten en uw 

beleggingen en/of geld, via Mijn Robeco of via e-mail te versturen en dus niet schriftelijk per post. 
7.3 Via Mijn Robeco kunt u alle beschikbare informatie over uw Robecorekening, zoals opgegeven en uitgevoerde 

opdrachten, terugvinden en telkens downloaden, op uw eigen computer opslaan en afdrukken. 
7.4 Uw opdrachten, mededelingen en andere verklaringen aan ons moeten tijdig, duidelijk, volledig en juist zijn. Wij 

kunnen extra regels stellen voor uw opdrachten, mededelingen of andere verklaringen van u aan ons. Opdrachten 
en verzoeken die niet aan onze regels voldoen, hoeven wij niet uit te voeren. Wij kunnen de uitvoering dan 
weigeren of uitstellen. Wij stellen u daarvan op de hoogte. In bijzondere gevallen mogen wij een opdracht of 
gevraagde dienst weigeren, ook al is aan alle eisen voldaan. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het geval dat wij een 
vermoeden van misbruik hebben. 

 
8 Hoe kunt u ons bereiken? 

U sluit of hebt een overeenkomst met Van Lanschot Kempen NV. Wij noemen ons ook Evi. Dit is onze 
handelsnaam. 
Ons adres is: 
Hooge Steenweg 29 
5211 JN ’s-Hertogenbosch. 
Onze website is tijdelijk voor u www.robeco.nl. Daar vindt u ook onze contactinformatie. 
 
Het adres van de Bewaarstichting is hetzelfde als het adres van Evi. 
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ’s-Hertogenbosch, nummer 16038212, btw-
identificatienummer NL0011.45.770.B01. 
 

9 Als u ons niet kunt bereiken of onze dienstverlening is verstoord 
9.1 Kunnen wij elkaar niet bereiken, ook al ligt dat aan onze apparatuur, bijvoorbeeld door een storing in de internetverbinding of onze 

telefoons of computersystemen of door noodzakelijke werkzaamheden aan ons systeem? En heeft u daardoor schade? Dan zijn wij 
daarvoor niet aansprakelijk en hoeven wij uw schade niet te betalen. 

9.2 Het kan gebeuren dat een ernstige gebeurtenis onze dienstverlening dreigt te verstoren, verstoort of heeft verstoord. Denkt u 
bijvoorbeeld aan een aanval van hackers op ons systeem of een systeem waar wij gebruik van maken. Wij kunnen u binnen redelijke 
grenzen vragen ons te helpen om ongestoorde dienstverlening mogelijk te maken en schade zoveel mogelijk te voorkomen. U moet 
hieraan voldoen. Noodzakelijk daarbij is wel dat u altijd controleert of de vraag van ons afkomstig is. Neemt u bij twijfel contact met 
ons op. 

 
10 Hoe houden wij contact met u? 
10.1 Wij geven u informatie over uw opdrachten en uw beleggingen of geld op uw rekening. Krijgen wij informatie over 

uw beleggingen? Dan geven wij die informatie aan u door als die belangrijk voor u is. Informatie die al algemeen 
bekend is gemaakt, hoeven wij niet aan u te geven. 
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10.2 Omdat de Robecorekening een internetrekening is, kunnen wij het e-mailadres dat u heeft opgegeven gebruiken 
voor al het contact met u. U geeft ons toestemming om alle persoonlijke informatie, zoals rekeningafschriften en 
opdrachtbevestigingen via de persoonlijke pagina op onze website of per e-mail te versturen en dus niet schriftelijk 
per post. 

10.3 Veranderen uw contactgegevens of andere (extra) gegevens die wij van u hebben verkregen? Dan moet u die 
verandering zo snel mogelijk in Mijn Robeco  aan ons doorgeven. 

10.4 Geeft u de wijziging niet door of te laat? En ontvangt u daardoor bijvoorbeeld geen berichten meer van ons? Of 
heeft u onjuiste contactgegevens aan ons doorgegeven? Dan zijn wij voor de gevolgen daarvan niet 
verantwoordelijk. 

10.5 Indien wij geen contact met u kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat uw e-mailadres niet werkt of omdat u niet 
reageert op vragen van ons, dan mogen wij uw rekening sluiten en onze overeenkomst opzeggen. 

10.6 U moet ons ook zo snel mogelijk informeren of laten informeren: 
- als u onder curatele komt. 
- als uw vermogen onder bewind komt 
- als u failliet wordt verklaard. 
- als de schuldsaneringsregeling voor u geldt. 
- als u uitstel van betaling krijgt (surseance van betaling) of als dit is aangevraagd. 
- als uw bedrijf wordt ontbonden.  

 

11 Hoe houden wij contact met uw bedrijf?  
11.1 Als u de Robecorekening zakelijk gebruikt moet deze op naam van het bedrijf staan. Met een bedrijf bedoelen we 

hier een vennootschap maar ook een vereniging, een stichting of een eenmanszaak.  

11.2 Een bedrijf moet minimaal één contactpersoon en maximaal vijf contactpersonen aanwijzen.  

11.3 Wij hoeven slechts één contactpersoon te informeren. Ook als het belangrijk is. 
 

12 Wij kunnen extra gegevens vragen 
Het kan zo zijn dat wij in aanvulling op het bovenstaande extra gegevens van u nodig hebben, bijvoorbeeld omdat dit 
wettelijk verplicht is. Daaronder vallen ook gegevens over uw identiteit en uw persoonlijke situatie (of die van een 
eventuele vertegenwoordiger of gemachtigde. Bij een bedrijf kan het bijvoorbeeld de Ultimate Beneficial Owner 
(UBO) betreffen. Wij zullen u daar dan om vragen. Wilt u die gegevens niet aan ons geven, dan kunnen wij besluiten 
dat wij u niet als klant kunnen accepteren of u niet meer als klant kunnen bedienen.  

 
13 U controleert uw opdrachten en onze informatie 
13.1 Iedere keer als u een opdracht heeft gegeven moet u deze zelf controleren via Mijn Robeco.  
13.2 U moet zelf regelmatig, bijvoorbeeld eenmaal per week, op de website of in uw e-mail controleren of u informatie 

van ons ontvangen heeft en controleren of die informatie klopt. Ziet u een fout? Laat ons dat zo snel mogelijk 
weten. Doet u dat niet binnen 30 dagen nadat wij de informatie hebben verstrekt of u de opdracht heeft gegeven, 
dan mogen wij er vanuit gaan dat de informatie goed was en de opdracht ook. 

 
14 Hoe gaan wij om met uw gegevens? 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. 
Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Het is voor ons essentieel dat uw informatie bij ons veilig is. 
Wij verwerken persoonsgegevens van klanten. Wij hebben uw persoonsgegevens om allerlei redenen nodig. Om 
een klant te accepteren, maar ook om producten en diensten aan te kunnen bieden. Wij zijn graag transparant 
over wat wij doen met uw persoonsgegevens en vinden het belangrijk dat deze kloppen. Wij gebruiken uw 
persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Het komt voor dat wij uw persoonsgegevens aan derden 
verstrekken. Dit doen wij alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om onze 
bedrijfsvoering efficiënt te houden. Wilt u precies weten wat wij doen met uw persoonsgegevens? Lees dan alle 
informatie daarover in het Privacy Statement. 
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Wij nemen telefoongesprekken met u altijd op. Dit doen we omdat we dit wettelijk verplicht zijn, maar ook om 
mogelijke klachten goed te kunnen afwikkelen. Wij hoeven u niet bij elk telefoongesprek te vertellen dat wij het 
opnemen. Wij bewaren de opnames twee jaar. Na deze twee jaar vernietigen we ze. Als u een opgenomen 
telefoongesprek van uzelf wilt beluisteren, dan kan dat. 

 
15 Taal 

U kunt alleen in het Nederlands met ons communiceren. Alle informatie die u van ons krijgt, is in het Nederlands, 
behalve sommige Engelstalige prospectussen van beleggingsinstellingen. Als u de Engelse taal niet begrijpt, dan 
moet u dat bij ons aangeven. 

 
 

C. Uw gebruik van uw Robecorekening 
 

16 U zorgt voor veilig gebruik van uw Robecorekening 
16.1 Om Mijn Robeco te kunnen gebruiken heeft u veiligheidscodes nodig, zoals een gebruikersnaam en een 

wachtwoord. Daarnaast zijn wij, gelet op een veilig gebruik van uw privégegevens Mijn Robeco, bevoegd om 2 
factor verificatie te eisen om toegang tot Mijn Robeco te kunnen geven. In dat geval heeft u naast een 
wachtwoord nog een andere beveiligingsfactor nodig voor toegang. Als u niet meewerkt aan de extra 
beveiligingsmaatregelen, dan accepteert u dat uw beveiligingsniveau lager ligt, en zijn wij niet verantwoordelijk 
voor eventuele schade die daaruit voortvloeit. 

16.2 U spreekt met ons af dat u uw veiligheidscodes veilig bewaart en niet met onbevoegden deelt. Dit geldt ook voor 
onze e-mails die nodig zijn om Mijn Robeco in gebruik te nemen. 

16.3 Bent u uw veiligheidscodes vergeten? Dan kunt u bij ons nieuwe codes aanvragen. 
16.4 Bent u uw veiligheidscodes verloren of zijn deze gestolen? Of zijn deze codes door een ander gebruikt? Dan moet u 

ons dat meteen laten weten. Wij zullen meteen uw Robecorekening blokkeren. Dan kan niemand meer 
gebruikmaken van deze rekening. Als uw veiligheidscodes zijn gestolen of door een ander zijn gebruikt, moet u dat 
ook aan de politie doorgeven. 

16.5 U moet uw veiligheidscodes aanpassen als wij daarom vragen. Let u erop dat u uitlogt als u de website niet meer 
wilt gebruiken. U kunt uw veiligheidscodes niet meer veilig gebruiken in de volgende situaties:  

- U merkt dat uw veiligheidscodes gestolen zijn of u bent ze kwijt geraakt.  
- Als u weet dat iemand anders dan uzelf met de veiligheidscodes heeft ingelogd, terwijl u daar geen toestemming 

voor hebt gegeven.  
- Als u weet of denkt dat iemand uw veiligheidscodes kent of heeft gezien. 

16.6 U zorgt zelf voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw contacten met ons, bijvoorbeeld 
door het installeren van anti-virusprogramma’s en/of firewalls. 

16.7 Als u de website gebruikt, volgt u alle veiligheidsvoorschriften op, waaronder ook onze informatie op onze 
website.  

16.8 U controleert zelf regelmatig uw rekening op ongeoorloofd gebruik. 
16.9 Vermoedt u dat u uw veiligheidscodes niet meer veilig kunt gebruiken? Dan moet u ons dat direct laten weten 

enonze aanwijzingen meteen opvolgen. Doet u dit niet, dan bent u zelf aansprakelijk voor alle gevolgen en schade 
die ontstaat. 

16.10 Als wij vermoeden dat iemand uw veiligheidscodes heeft gestolen of uw rekening misbruikt, dan mogen wij uw 
rekening blokkeren. Dit zullen wij u dan laten weten. 

16.11 Zodra wij het vermoeden hebben dat er door een onbevoegde fraude, misbruik of een andere onregelmatigheid is 
gepleegd met uw rekening mogen wij u verzoeken om aangifte daarvan te doen bij de politie, voor zover dat 
redelijkerwijs noodzakelijk is. Op die manier kunnen wij de nodige vervolgstappen nemen. 
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17 Robecorekening voor twee personen  
17.1 Een Robecorekening voor privé gebruik kan op naam van maximaal twee personen staan. Een Robecorekening voor 

zakelijke klanten kan alleen het bedrijf als enige rekeninghouder hebben. 
17.2 De beide rekeninghouders mogen apart informatie of opdrachten aan ons geven. Dit geldt niet voor wijzigingen  

van de tenaamstelling van de rekening  of voor het opgeven van een machtiging . Die moeten de rekeninghouders 
gezamenlijk  aan ons doorgeven. Als één rekeninghouder ons informatie of toestemming geeft mogen wij ervan 
uitgaan dat die informatie of toestemming juist is en dat de ander het hiermee eens is. Ook gaan we ervan uit dat 
die persoon ons alle informatie geeft die wij vragen. Wij hoeven dit niet te controleren. 

17.3 Voor een Robecorekening op naam van twee personen mag maar één contactadres en één tegenrekening 
worden opgegeven. Wij hebben wel van beide personen een geldig emailadres nodig. 

17.4 Als de Robecorekening op naam staat van twee personen, mogen al deze personen apart beleggingsopdrachten 
of andere opdrachten aan ons geven. Behalve als wij vinden dat die opdracht door alle personen samen moet 
worden gegeven. Dat laten wij u dan weten. Geeft één persoon beleggingsopdrachten aan ons? Of andere 
opdrachten? Dan mogen wij ervan uitgaan dat de andere persoon of personen het hiermee eens is. Wij hoeven dit 
niet te controleren. 

17.5 Als de Robecorekening op naam staat van twee personen en één persoon laat een schuld tegenover ons ontstaan, 
dan is niet alleen deze persoon maar ook de andere persoon verplicht om die schuld aan ons te betalen. 

17.6 Wij hoeven maar één persoon te informeren. Ook als het belangrijk is. 
 

18 Iemand machtigen voor uw rekening  
18.1 Als u een Robecorekening voor privégebruik heeft, kunt u  via onze website anderen machtigen voor uw rekening. 

Dat zijn maximaal twee personen per rekening. Voor een zakelijke rekening kunt u maximaal vijf personen 
machtigen. 

18.2 Een gemachtigde heeft inzage in uw rekening en kan opdrachten voor de rekening geven. 
18.3 Een gemachtigde mag niet de tenaamstelling van de rekening of een tegenrekening wijzigen, of een andere 

gemachtigde aanwijzen. Dit mag alleen een rekeninghouder. 
18.4 Bij een gezamenlijke rekening, kan iedere rekeninghouder apart een machtiging stopzetten. 

 

19 Wat gebeurt er als u overlijdt? 
19.1 De erfgenamen van de overleden rekeninghouder kunnen pas van de Robecorekening gebruikmaken, of wijzigingen 

aanbrengen aan uw persoonlijke instellingen van de Robecorekening, als vaststaat dat de rekening van hen is. Wij 
zullen laten weten wat wij nodig hebben om te bepalen van wie de rekening is, zoals bijvoorbeeld een verklaring van 
erfrecht. 

19.2 Na het overlijden van een rekeninghouder van een gezamenlijke Robecorekening kan de andere rekeninghouder de 
rekening blijven gebruiken. 

19.3 Wij zijn niet verantwoordelijk als iemand zich ten onrechte voordoet als rechthebbende en om die reden gebruik 
maakt van de rekening. 

19.4 Wij mogen opdrachten weigeren indien naar onze mening onduidelijkheid bestaat over wie rechthebbende op de 
rekening is. 

19.5 Wij hoeven na het overlijden van een rekeninghouder aan de erfgenamen geen informatie te geven over het verloop 
op de rekening vóór de datum van overlijden. 

19.6 Het kan zijn dat u meer dan één erfgenaam heeft. Aan informatieverzoeken van afzonderlijke erfgenamen hoeven 
wij niet te voldoen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan informatie over stortingen of opnames via uw rekening na uw 
overlijden. 

 
20 U mag het geld en de beleggingen niet aan iemand anders geven 
20.1 U mag het geld en de beleggingen op uw rekening niet aan iemand anders geven (overdragen). U mag dit wel doen 

als u toestemming heeft van ons. Als u uw beleggingen wilt overdragen, moet u deze eerst verkopen en dient het geld 
te worden overgeboekt naar uw tegenrekening.  
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20.2 U mag uw rekening ook niet als zekerheid aan iemand anders geven (verpanden). U mag dus niet met iemand 

afspreken dat als u bijvoorbeeld die ander niet betaalt, die ander het geld of de beleggingen op uw Robecorekening 
krijgt. U mag dit wel doen als u toestemming heeft van ons. 

 
21 Geld overboeken naar of vanaf uw rekening 
21.1 Wij accepteren alleen geld op uw Robecorekening als dat op de door ons voorgeschreven manier naar de 

Bewaarstichting wordt overgeboekt vanaf de door u opgegeven tegenrekening bij een Nederlandse bank met 
dezelfde tenaamstelling als uw Robecorekening. Het doel van dat geld moet steeds zijn om daar concrete 
beleggingstransacties mee te verrichten. 

21.2 Zodra de Bewaarstichting als gevolg van uw beleggingen gelden onvoorwaardelijk voor u ontvangt, zullen wij dat 
zo spoedig mogelijk naar uw tegenrekening overmaken, tenzij u ons al een concrete aankoopopdracht heeft 
gegeven waarvoor dit geld gebruikt moet worden. U kunt daarbij denken aan gelden ontvangen vanwege 
bijvoorbeeld een verkoopbedrag of een dividendstorting. U geeft hierbij een volmacht aan ons en de 
Bewaarstichting om uw gelden naar uw tegenrekening over te boeken.  

21.3 Als wij de gelden op grond van de wet- of regelgeving niet kunnen of mogen overboeken naar uw tegenrekening, 
zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een beslaglegging of verplichting om 
uw gelden te bevriezen. U bent verplicht om uw volledige medewerking te verlenen aan het opheffen van een 
dergelijke blokkade. 

21.4 Wij hebben verdere regels voor het overboeken van geld naar uw rekening of overboekingen in geld vanaf uw 
rekening. Deze regels vindt u op onze website onder “Service & Contact” en Mijn Robeco. 

 
22 Welke kosten betaalt u? 
22.1 De belangrijkste kosten zijn de kosten voor beleggingen. Deze betaalt u niet rechtstreeks, maar zijn verwerkt in het 

rendement of de koers van de belegging. Naast de kosten voor beleggingen zijn er lopende kosten voor de 
dienstverlening die u aan ons moet betalen. Een verdere uitleg van de kosten en een illustratie van de invloed van 
de kosten op uw rendement kunt u vinden op de website. 

22.2 Wij brengen periodiek kosten in rekening voor onze dienstverlening. Voor bijzondere gevallen zoals een 
beslaglegging op uw rekening, een procedure of uw faillissement mogen wij extra kosten in rekening brengen. U 
geeft ons toestemming om de kosten automatisch in te houden doordat wij een deel van uw beleggingen verkopen 
(ter grootte van de toepasselijke kosten). 

22.3 Op onze website zijn de kosten en vergoedingen terug te vinden, die te maken hebben met onze dienstverlening 
(zoals interne transactiekosten als u een order telefonisch doorgeeft) en uw beleggingen (dit zijn externe 
transactiekosten zoals handelskosten en swingfactor kosten).  

22.4 Veranderen de kosten of vergoedingen? Dan zetten wij dat op onze website onder ‘Kosten’. 
22.5 Er kunnen ook andere bijzondere kosten voor ons ontstaan in verband met onze overeenkomst met u. Deze moet 

u aan ons vergoeden voor zover dit redelijk is. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan kosten van informatieverzoeken of 
onderzoeken. Wij vertellen u waarom de kosten nodig zijn. Als er voor bijzondere kosten een wettelijke regeling is, 
wordt die toegepast. 

22.6 Uit onze overeenkomst met u kunnen belastingen, heffingen en dergelijke voortvloeien. Deze vergoedt u aan ons. 
Denkt u aan bedragen die wij moeten betalen in verband met onze dienstverlening aan u. Uit dwingend recht of 
een afspraak met u kan iets anders volgen. Dwingend recht is het recht waarvan u en wij niet kunnen afwijken. 

22.7 Wij leveren alleen diensten aan Nederlands ingezetenen en aan vennootschappen met een statutaire zetel in 
Nederland. Over diensten die een bank levert in Nederland is in principe btw verschuldigd. Uitzondering hierop zijn 
de diensten die zijn vrijgesteld van btw, zoals bepaalde diensten met betrekking tot beleggingen, kredietverlening 
en betalingsverkeer. Onze dienstverlening is vrijgesteld van btw. 

 
  

https://www.robeco.nl/zelf-beleggen/beleggingsfondsen/helder-inzicht-in-uw-kosten.html
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D. Uw beleggingen bij ons 
 

23 Wij geven geen advies. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. 
23.1 U belegt zelfstandig en op eigen initiatief bij ons. U doet dat door ons opdrachten te geven. Wij verwerken die 

opdrachten voor u en houden de administratie daarvan bij. Wij geven u geen advies. Wij beoordelen uw 
beleggingsopdrachten niet. Geeft u ons bijvoorbeeld een opdracht die niet bij uw persoonlijke situatie past? Dan 
voeren wij die opdracht gewoon uit. 

23.2 Informatie over beleggingen en onze algemene visie op beleggen die u van ons ontvangt via e-mail of via onze 
website is niet bedoeld als aan- of verkoopadvies van beleggingen. U moet zelf beoordelen of en hoe u deze informatie 
wilt gebruiken. Onze informatie en visies stellen wij met zorg samen, maar wij kunnen de juistheid en volledigheid niet 
garanderen. 

23.3 In het algemeen is zelf beleggen passend voor klanten die volledig zelfstandig en zonder hulp hun beleggingen 
willen samenstellen en beheren en daarbij geen behoefte hebben aan advies. 
Doorgaans zijn dit klanten die: 
– op de hoogte zijn van de economische ontwikkelingen, 
– interesse in en ervaring met beleggen hebben, 
– de risico’s begrijpen en de risico’s financieel en emotioneel kunnen dragen. In het algemeen geldt: hoe hoger het 
verwachte rendement, hoe groter de kans op (grote) verliezen. 
Of zelf beleggen passend is voor u, toetsen wij niet voorafgaand aan onze dienstverlening. Omdat u uitsluitend 
belegt in niet-complexe beleggingen is deze toets niet noodzakelijk. Indien u weinig kennis van en/of ervaring heeft 
met beleggen heeft dan raden wij u aan om het document ‘Kenmerken en risico’s van beleggingen’ goed te lezen.  
Hierin worden de kenmerken van de verschillende beleggingen uitgelegd en vindt u meer informatie over de risico’s. 
Als u twijfelt of de dienstverlening, waarbij u zelf de beleggingsbeslissingen neemt, passend is voor u, adviseren wij 
u contact met ons op te nemen om na te gaan welke alternatieven er voor u zijn. 
Vindt u duurzaamheid belangrijk? Dan kunt u bij de verschillende fondsen checken onder 
‘Duurzaamheidskenmerken’ welke classificatie zij hebben op basis van Europese wetgeving. Heeft u vragen over 
de duurzaamheidsclassificatie van de fondsen dan kunt u meer informatie vinden in de Beleggingsfonds Selector 
op https://www.robeco.nl/zelf-beleggen/fondsen. 

 
24 U neemt risico als u belegt 
24.1 Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico’s verbonden. U moet alleen uw vermogen 

beleggen, als u het (eventuele) verlies kunt en wilt dragen en u zich echt goed bewust bent van de risico’s. Als u de 
risico’s van beleggen niet begrijpt, moet u uw vermogen niet beleggen. Heeft u geen kennis van en/of ervaring 
met beleggen? Lees dan op onze website de informatie. U vindt daar een beschrijving van de algemene risico’s 
van beleggen. Verder vindt u uitleg over de belangrijkste kenmerken en risico’s van bepaalde soorten 
beleggingen, zoals aandelen en obligaties. Deze beleggingen kunnen zijn opgenomen in de 
beleggingsinstellingen waarin u wilt beleggen. Een belegging kan minder geld waard worden. Een belegging kan 
ook helemaal geen geld meer waard zijn. Het is van belang dat u genoeg geld heeft om verliezen te kunnen 
dragen.  

24.2 Wij adviseren u niet over welke risico’s wel of niet bij u passen. 
24.3 Wij verwachten van u dat u eerst de informatie leest over welke risico’s bij een belegging horen voordat u deze 

belegging koopt. Deze informatie vindt u terug in de productinformatie van een belegging, met name in het 
prospectus en/of het Essentiële Informatiedocument. Het is belangrijk dat u deze informatie ook begrepen heeft. 
Begrijpt u de informatie niet, beleg dan niet. 

 
25 Hoe kunt u beleggingen aankopen of verkopen? 
25.1 Wij bewaren en administreren uw beleggingen in uw Robecorekening. Wij houden de administratie van de 

beleggingen die u via ons heeft telkens bij. De administratie die voor u belangrijk is ziet u in Mijn Robeco. 
  

https://www.robeco.nl/juridische-informatie.html
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25.2 U bepaalt welke beleggingen u wilt aankopen of welke u wilt verkopen. U geeft ons daarvoor een 
beleggingsopdracht via Mijn Robeco of andere middelen die wij daarvoor beschikbaar stellen. Wij hebben regels 
voor het geven van beleggingsopdrachten. Deze regels vindt u op onze website onder “Service & contact”. 

25.3 Een beleggingsopdracht kan bestaan uit 1 of meer aankopen en verkopen van beleggingen. Per keer kunt u 1 
beleggingsopdracht geven. 

25.4 Op een dag die openstaat voor aankoop of verkoop kunt u op ieder gewenst moment een beleggingsopdracht 
opgeven via Mijn Robeco. Een telefonische beleggingsopdracht kunt u alleen tijdens onze openingstijden geven. 
Als u de belegginsopdracht opgeeft voor 14.00 uur dan voeren wij de opdracht de volgende dag uit. Als het na 
14.00 uur is dan voeren wij de opdracht twee dagen later uit. Deze verwerkingsdagen schuiven op, indien er een 
dag tussen zit waarop de beurs gesloten is. Bijvoorbeeld tijdens feestdagen of weekenden. 

25.5 Vóór 14.00 uur kunt u uw ingevoerde beleggingsopdracht ongedaan maken of wijzigen. Daarna niet meer. 
Opdrachten kunnen niet gedeeltelijk ongedaan gemaakt worden. 

25.6 Opdrachten voor beleggingsinstellingen met afwijkende handelsdagen kunnen alleen op die dag gegeven worden. U 
moet zelf nagaan of voor uw opdracht een afwijkende handelsdag geldt. U vindt alle afwijkende handelsdagen op 
onze website onder “Service & Contact”. 

25.7 U kunt ons een opdracht geven om voor een bedrag in euro beleggingen te kopen. Wij kunnen de opdracht pas 
uitvoeren als er voldoende saldo op uw Robecorekening staat. De verkoopopbrengsten van een al opgegeven 
verkooporder, die u tegelijk met de aankooporder invoert, tellen mee voor uw saldo. Het opgegeven 
aankoopbedrag delen wij door de koers van de door u gekozen belegging. Dat is de koers op de dag van de 
uitvoering. Zo bepalen wij hoeveel deelnemingen in een belegging u krijgt. Dat doen wij in 4 cijfers achter de 
komma. Als het aankoopbedrag dat u opgeeft hoger is dan het geldbedrag op uw rekening, dan voeren wij de 
opdracht niet uit en storten wij het gehele geldbedrag naar uw tegenrekening.  

25.8 U kunt ons een opdracht geven om alle stukken van een belegging te verkopen, of alleen maar een gedeelte. Indien 
u een gedeelte wilt verkopen, dan geeft u het gewenste bedrag in euro door. Dat gedeelte kan echter niet tussen de 
90% en 100% liggen van de waarde van uw belegging. Wij berekenen dat gedeelte voor u op basis van de laatst 
bekende koers. Het opgegeven verkoopbedrag delen wij door de koers van de belegging. Dat is de koers op de dag 
van de uitvoering. Zo berekenen wij hoeveel stukken in een belegging u verkoopt. Dat doen wij in 4 cijfers achter de 
komma. 

25.9 Bij een verkoopopdracht wordt de opbrengst van de verkoop geboekt op uw Robecorekening op de dag van onze 
uitvoering volgens artikel 25.4 (tegen gelijktijdige afboeking van de verkochte beleggingen van uw 
Robecorekening). Zodra de opdracht vervolgens is verwerkt door de beleggingsinstelling wordt het geld van uw 
Robecorekening overgemaakt naar uw tegenrekening. Dat is, in beginsel en onder voorbehoud van artikel 21 en 
25.10, twee dagen na onze eigen uitvoering. Bij een aankoopopdracht worden uw beleggingen geboekt op uw 
Robecorekening zodra de opdracht is verwerkt door de beleggingsinstelling (tegen gelijktijdige afboeking van het 
aankoopbedrag van uw Robecorekening). Dat is op dezelfde dag als onze eigen uitvoering volgens artikel 25.4. 

25.10 U dient er rekening mee te houden dat er een tijdsverschil is tussen het moment dat een opdracht wordt 
uitgevoerd en het moment dat de transactie volledig is afgehandeld. Opdrachten die zijn uitgevoerd worden 
geboekt in uw Robecorekening, samen met de verschuldigde vergoeding en kosten. Dit betekent dat de opdracht 
al in de Robecorekening kan worden geboekt (in het geval van een aankoop, door het bijschrijven van de 
belegging en het afschrijven van het geld en omgekeerd in geval van een verkoop) voordat deze transactie 
daadwerkelijk is ontvangen of geleverd door ons als de bewaarder van uw belegging tegen betaling. Deze 
boekingen in uw Robecorekening die zijn gemaakt vóór de verwerking door de beleggingsinstellingen zijn 
voorwaardelijke boekingen om uw economische positie weer te geven. Wij maken het voorbehoud dat wij de 
boeking van uw tegoed in de Robecorekening weer mogen terugdraaien, als wij of de Bewaarstichting de 
beleggingen of het bedrag niet voor u ontvangen van de beleggingsinstellingen of dit weer moet teruggeven. 

25.11 Wij hebben altijd de bevoegdheid om een opdracht te weigeren of een lopende opdracht te annuleren. Het kan 
zijn dat wij dit doen omdat de uitvoering in strijd zou zijn met deze voorwaarden of regelgeving. Ook kunnen zich 
bijzondere omstandigheden voordoen bij de beleggingen of bij de uitgevende beleggingsinstellingen zelf, die ons 
aanleiding geven om opdrachten te annuleren. Wij zullen u altijd op de hoogte stellen van het weigeren of 
annuleren van een opdracht. Wij storten eventueel ontvangen bedragen zo spoedig mogelijk terug naar uw 
tegenrekening. 
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25.12 U kunt uw beleggingen niet overmaken naar een andere rekening. Dat betekent dat u uw beleggingen moet 
verkopen als u de Robecorekening wilt stoppen. De verkoopopbrengst maken wij over naar uw tegenrekening. 

25.13 U bent zelf verantwoordelijk voor wat u invult als u een beleggingsopdracht geeft en dient uw opdrachten dan ook 
goed te controleren. 

25.14 Wij mogen u om extra informatie vragen. Is uw opdracht niet duidelijk? Of heeft u niet alle informatie aan ons 
doorgegeven? Dan voeren wij uw opdracht niet uit. 

25.15 Alle relevante informatie over uw portefeuille en de mutaties in uw portefeuille stellen wij beschikbaar via onze 
website. In uw persoonlijke online archief op de website kunt u deze berichten vinden. Wij adviseren u deze 
berichten te downloaden en op een veilige plek te bewaren.  

25.16 Wij stellen aan het einde van elk kwartaal een overzicht beschikbaar via de website, de kwartaalrapportage. In dit 
overzicht nemen wij de marktwaarde op van uw beleggingen. De marktwaarde is gebaseerd op de ons bekende 
laatst beschikbare openbaar gemaakte koers die wij ontvangen van een derde. In de kwartaalrapportage kunt u 
de waarde, samenstelling en performance van uw vermogen zien. Daarnaast verstrekken wij u eens per jaar een 
fiscaal jaaroverzicht. U kunt de kwartaalrapportages en het fiscaal jaaroverzicht inzien via de website. Van iedere 
opdracht die voor u is uitgevoerd, vindt u een mutatieoverzicht via de website. U krijgt dit mutatieoverzicht zoals 
beschreven in artikel 25.9. Hierop staan de belangrijkste gegevens van de transactie, waaronder de totale kosten. 
Ook bij iedere verandering in uw beleggingen door administratieve handelingen die we voor u verrichten, stellen 
wij een overzicht beschikbaar via de website.  

25.17 U moet ieder mutatieoverzicht en ieder ander bericht over uw beleggingen meteen controleren op juistheid. Als 
het om een mutatieoverzicht gaat, controleert u in ieder geval het volgende:  
– Hebt u de opdracht inderdaad aan ons gegeven?  
– Hebben we de opdracht uitgevoerd zoals u hem aan ons gegeven hebt? 

25.18 Denkt u dat er iets niet klopt? Dan moet u ons dit meteen laten weten. Wij kunnen u vragen om een schriftelijke 
bevestiging hiervan. U moet dit doen binnen twee maanden nadat u ons bericht hebt ontvangen. Daarna gaan we 
ervan uit dat u het eens bent met ons bericht. Meer informatie over uw keuzemogelijkheid in de wijze van 
aanhouden van de beleggingen vindt up op onze website.  

 
26. Hoe wordt uw beleggingsopdracht uitgevoerd? 
26.1 Wij verwerken uw beleggingsopdrachten volgens ons orderuitvoeringsbeleid en deze voorwaarden. U geeft ons 

daarvoor toestemming. U vindt het orderuitvoeringsbeleid op onze website. 
26.2 Wij kunnen het orderuitvoeringsbeleid van tijd tot tijd wijzigen. 
 
27. Welke beleggingen kunt u kopen? 
27.1 U kunt alleen beleggingen kopen die op onze website (www.robeco.nl) staan. Deze lijst met beleggingen kan 

veranderen.  
27.2 Heeft u beleggingen die niet meer op de lijst staan of binnenkort van de lijst verdwijnen? Dan kan dat betekenen 

dat u deze beleggingen moet verkopen. Wij laten dat weten en geven u daarbij aan hoeveel tijd u hiervoor heeft. 
Verkoopt u de beleggingen niet binnen die tijd? Dan verkopen wij die beleggingen. De opbrengst maken wij dan 
via uw Robecorekening over naar uw tegenrekening. Kunnen wij de beleggingen niet verkopen? Dan laten wij u 
dat weten. 

 
28. Wat gebeurt er als u dividend krijgt over uw beleggingen? 

Uw beleggingen kunnen dividend of een andere betaling uitkeren. U kunt via Mijn Robeco opgeven of u de 
uitkeringen automatisch opnieuw wilt beleggen in het fonds dat de uitkering deed of dat u deze als geld wilt 
ontvangen. Als u niets heeft opgegeven dan worden de uitkeringen automatisch herbelegd. 

  

https://www.robeco.nl/juridische-informatie.html
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29. Wilt u stemmen? 
29.1 Er zijn jaarlijkse vergaderingen voor de beleggers in een bepaald fonds. In die vergadering kan gestemd worden. 
29.2 Als u wilt stemmen, dan moet u ons uiterlijk 7 dagen voor de vergadering expliciet laten weten dat u wilt stemmen. 

U krijgt dan een uitnodigingsbrief voor de vergadering van ons en u kunt stemmen op de vergadering. 
29.3 Er mag geen overdracht  van beleggingen, waarop u stemrecht wil uitoefenen, plaatsvinden in een bepaalde 

periode. Dit is de periode die begin bij de ontvangst door ons van uw verzoek tot stemmen en die eindigt 
onmiddellijk na de dag van de desbetreffende vergadering. Wordt in deze periode toch een overdrachtsopdracht 
door ons van u ontvangen, dan wordt deze opdracht behandeld alsof het ontvangen is op de dag na de 
vergadering. 

 
30 Wordt uw beleggingsinstelling opgeheven, fuseert deze of is er een handelsbeperking? 
30.1 Een beleggingsinstelling waarin u belegt mag besluiten zichzelf op te heffen, bijvoorbeeld wanneer er te weinig 

andere beleggers in deelnemen. Voor de opheffing is het nodig dat uw belegging wordt verkocht. Wij laten u weten 
wanneer u vanwege een opheffing uw belegging moet verkopen. Doet u niets? Dan verkopen wij zelf uw belegging. 
De opbrengst maken wij via u Robecorekening over naar uw tegenrekening. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een 
verlies dat u door de verkoop kan lijden. 

30.2 Een beleggingsinstelling kan ook besluiten om samen te gaan met een andere beleggingsinstelling (fuseren). 
Hiervoor is geen verkoop nodig.  Wij veranderen op uw rekening automatisch de positie naar de 
beleggingsinstelling waarmee gefuseerd wordt. Wenst u dat niet? Dan dient u zelf tijdig uw belegging te wijzigen 
in een ander fonds van uw keuze of te verkopen. De verkoopopbrengst maken wij via uw Robecorekening over 
naar uw tegenrekening. 

30.3 Het kan zijn dat wij een tijdelijke handelsbeperking instellen voor bepaalde beleggingen. Dat kan bijvoorbeeld 
vanwege bijzondere omstandigheden bij een beleggingsinstelling of om u te beschermen tegen een bijzondere 
marktomstandigheid. Bij een handelsbeperking kunt u niet in die beleggingen handelen. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor eventuele schade die uit deze beperking volgt. 

 
 

E. Uw geld bij ons 
 

31. Geld en de Bewaarstichting 
31.1 U kunt geld op uw Robecorekening enkel aanhouden in verband met aankopen en verkopen van beleggingen. Dat 

geld houdt u aan bij de Bewaarstichting. U heeft een vordering op de Bewaarstichting ter grootte van het 
geldsaldo zoals in onze administratie bijgehouden. Mede in opdracht van de Bewaarstichting verzorgen wij de 
administratie van uw geld op uw Robecorekening. 

31.2 U mag alleen geld op uw Robecorekening storten voor een concrete aankoopopdracht. Als voor geld op uw 
Robecorekening geen concrete aankoopopdracht is gegeven, of de aankoopopdracht om andere redenen niet 
doorgaat, maken wij dat geld zo spoedig mogelijk over naar uw tegenrekening. 

31.3 U ontvangt geen rente over het geld dat u bij de Bewaarstichting aanhoudt.  
31.4 Wij zijn alleen bevoegd om over uw geld bij de Bewaarstichting te beschikken voor zover dit nodig is om onze 

diensten aan u uit te voeren. 
 

32. Geen negatief saldo 
32.1 U mag geen negatief saldo in uw Robecorekening hebben. Indien het saldo toch negatief komt te staan, dan moet u dat 

meteen aanvullen tot een positief saldo. U kunt dat doen door geld naar uw Robecorekening over te boeken of door 
(een deel van) uw beleggingen te verkopen. 

32.2 Als u niet aanvult, ook niet nadat wij dat u gevraagd hebben, dan mogen wij zelf uw beleggingen verkopen voor 
het bedrag dat nodig is voor de aanvulling. Als u op een andere rekening bij Evi (ook een gezamenlijke) tegoed of 
beleggingen heeft staan dan mogen wij ook dat gebruiken om zelf het negatieve saldo mee aan te vullen. 
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F. Uw rechten als er iets gebeurt 
 

33. Verantwoordelijkheid voor schade 
33.1 Uw beleggingen kunnen in waarde stijgen of dalen. Als uw beleggingen dalen, dan is dat niet onze schuld. Wij of de 

Bewaarstichting zijn niet aansprakelijk voor uw schade. 
33.2 Daarnaast kunnen er andere situaties zijn waarin voor u schade kan ontstaan, en waarvoor wij of de Bewaarstichting 

niet verantwoordelijk zijn, zoals bijvoorbeeld door: 
− misbruik van de website of uw veiligheidscodes 

− handelen van een door u aangemelde gemachtigde op uw Robecorekening 

− maatregelen van de overheid of van een toezichthouder tegen ons 
− storing in de elektriciteitsvoorziening, communicatieverbindingen, apparatuur of programmatuur van ons of 

van anderen, of andere oorzaken die het gebruik van onze producten of diensten (tijdelijk) verhinderen of 
vertragen 

− onjuistheden of onvolledigheden in informatie die wij van u of van anderen hebben ontvangen 
− een met geldige reden door ons geannuleerde aan- of verkoopopdracht  
− fouten van beurzen of instellingen die betalingen of beleggingsopdrachten verwerken 
− de eventuele op grond van deze overeenkomst (gedeeltelijke) blokkering van uw Robecorekening of  het 

verkopen van uw beleggingen als gevolg van bijvoorbeeld het beëindigen van deze overeenkomst. 
33.3 Wij zijn alleen verantwoordelijk voor uw schade en moeten daarvoor betalen als wij onze afspraken met u niet zijn 

nagekomen en als dit onze schuld is. Uw schade moet hier dan een direct gevolg van zijn. 
33.4 U moet ervoor zorgen dat u maatregelen neemt om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Heeft u schade? Dan 

moet u ervoor zorgen dat u maatregelen neemt om uw schade te beperken, bijvoorbeeld door meteen contact 
met ons op te nemen. 

 
34. Bescherming van uw geld 

Uw geld houdt u aan bij de Bewaarstichting. U heeft dan ook een vordering op de Bewaarstichting ter grootte van 
het geldsaldo zoals in onze administratie bijgehouden. De Bewaarstichting is specifiek opgericht om uw geld te 
beschermen. De Bewaarstichting mag dan ook geen andere activiteiten verrichten dan het voor onze klanten 
aanhouden van gelden bij een vergunninghoudende bank die in Nederland is gevestigd en onder toezicht staat 
van Europese Centrale Bank of De Nederlandsche Bank, en het verrichten van daarmee nauw samenhangende 
administratieve activiteiten. Verder wordt uw geld bij de Bewaarstichting, voor zover dat niet voor een concrete 
aankoopopdracht is bedoeld, zo spoedig mogelijk naar uw tegenrekening bij uw bank geboekt. Met onder meer 
deze maatregelen is het risico op een faillissement van de Bewaarstichting tot een minimum beperkt. Evi staat 
jegens u garant voor de nakoming van de verplichting van de Bewaarstichting die uit deze Voorwaarden 
voortvloeien. 

 
35. Bescherming van uw beleggingen 
 Als wij failliet zouden gaan, dan moet voorkomen worden dat u uw beleggingen op uw rekening bij ons kwijtraakt. 

De Wet giraal effectenverkeer zorgt ervoor dat u zelf eigenaar bent van uw beleggingen op uw rekening bij ons. U 
bent zelf eigenaar doordat wij een zogenaamd ‘verzameldepot’ houden (een benaming uit de Wet giraal 
effectenverkeer) waartoe uw beleggingen behoren. Dat betekent bijvoorbeeld dat als wij failliet gaan uw 
beleggingen niet in onze failliete boedel vallen. Als De Nederlandsche Bank constateert dat wij niet meer aan haar 
verplichtingen kunnen voldoen geldt het beleggerscompensatiestelsel. Uw gelden zijn beschermd doordat deze 
worden aangehouden door de Bewaarstichting. Op grond van het beleggerscompensatiestelsel kunnen klanten 
die voldoen aan bepaalde criteria worden gecompenseerd. Het compensatiestelsel is uitdrukkelijk niet bedoeld 
voor de compensatie van verliezen die voortvloeien uit beleggingen. Meer informatie over de garantiestelsels 
vindt u op www.vanlanschot.nl/wet-giraal-effectenverkeer 

 
36. Wij hebben regels over belangenconflicten 

Wij proberen belangenconflicten te voorkomen. Hiervoor hebben wij regels opgesteld. Deze kunt u op onze website. 
Is er toch een belangenconflict? Dan hebben wij ook regels voor hoe wij omgaan met zo’n belangenconflict.  
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37. Heeft u een klacht? 
 Als u een klacht heeft, dan kunt u dat aan ons laten weten. Wij hebben een klachtenprocedure. Die vindt u via de 

website. U kunt uw klacht via de website, schriftelijk of mondeling indienen bij ons. Een klacht moet worden 
ingediend binnen één jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan of nadat u redelijkerwijs kennis hebt kunnen 
nemen van het feit. Vermeld in ieder geval uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-
mailadres. Geef een duidelijke omschrijving van uw klacht. Voeg eventueel de belangrijkste documenten toe om 
uw klacht te ondersteunen. 

 Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Dit moet u doen binnen drie maanden nadat u van ons reactie hebt 
gehad. Hoe u dit doet en de criteriavoorwaarden die daarvoor gelden, leest u op www.kifid.nl. U kunt ook eerst 
bellen met het KiFiD, telefoon (070) 333 89 99. In plaats daarvan kunt u met uw klacht ook naar de rechtbank in 
Amsterdam gaan. 

 
 

G. Tot slot 
 

38. Wij mogen verrekenen 
 Wij mogen steeds alle vorderingen die wij op u hebben verrekenen met alle vorderingen die u op ons heeft. 

Ditzelfde geldt voor de Bewaarstichting. Als wij verrekenen betekent dit dat wij onze vordering op u 
‘wegstrepen’ tegen een gelijk bedrag van uw vordering op ons. Wij mogen ook verrekenen als: 

 a. onze vordering niet opeisbaar is 
b. uw vordering niet opeisbaar is 
c. onze vordering voorwaardelijk is. 

 Dit is ook geregeld in artikel 25 van de Algemene Voorwaarden. 
 
39. Overgang van de onderneming  

Wij kunnen onze onderneming (deels) overdragen aan een ander. Wij kunnen daarbij mee overdragen de 
rechtsverhouding die wij en de Bewaarstichting met u hebben uit deze overeenkomst. U geeft nu alvast uw 
medewerking hieraan. Deze overdracht van de overeenkomst met u noemen wij ook wel contractoverneming. 
Uiteraard krijgt u van die contractoverneming bericht. Als u het niet eens bent met een contractoverneming kunt u 
de relatie met ons opzeggen. 

 
40. Wij mogen anderen inschakelen 
40.1 Wij mogen bij onze dienstverlening derde partijen inschakelen en werkzaamheden uitbesteden. Als wij dit doen bij 

de uitvoering van deze overeenkomst, dan verandert hierdoor niet dat wij uw aanspreekpunt en contractspartij 
zijn. Wij kunnen anderen ook inschakelen bij onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld om onze systemen te laten 
functioneren. 

40.2 Het kan zijn dat u ons of de Bewaarstichting een volmacht geeft voor één of meer bepaalde rechtshandelingen. 
Met die volmacht kunnen wij deze rechtshandelingen namens u verrichten. U bent dan daaraan gebonden. Voor 
volmachten die wij van u hebben geldt in ieder geval: 
a. Als bij de uitvoering een wederpartij betrokken is, mogen wij ook zelf als wederpartij optreden. 
b. Wij mogen de volmacht ook doorgeven aan een ander. Die ander kan dan de volmacht gebruiken. Wij zijn 
zorgvuldig bij de keuze van de ander aan wie wij de volmacht doorgeven 

 c. Als onze onderneming (gedeeltelijk) wordt voortgezet door een ander, bijvoorbeeld als gevolg van fusie of 
splitsing, dan kan die ander ook van de volmacht gebruikmaken. 

40.3 Wij kiezen anderen die wij inschakelen met de nodige zorgvuldigheid. Heeft u zelf een ander ingeschakeld of 
aangewezen, dan zijn de gevolgen van die keuze voor u. 

  

https://www.robeco.nl/juridische-informatie.html


15 /14 

 

 

 
41. Het Nederlands recht geldt 
 Ten aanzien van  onze afspraken geldt het Nederlands recht. Staat er een bepaling in deze afspraken die door een 

uitspraak van de rechter niet meer geldig is? Dan blijven alle andere bepalingen in deze afspraken wel geldig. 
 
 
 
 
 
Versie geldig per 1 juli 2023 
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