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1  Definities

1.1  De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die 
daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening, tenzij hierna anders gedefinieerd.

 a.   Beurswaarde: het aantal financiële instrumenten, waarvan BinckBank heeft bepaald dat ze als 
onderpand kunnen dienen voor Effectenkrediet, vermenigvuldigd met de koers van deze financiële 
instrumenten;

 b.   Beleggingsonderneming: de beleggingsonderneming die tezamen met Cliënt en BinckBank de 
Cliëntenovereenkomst Tripartiete Dienstverlening heeft ondertekend;

 c.   Dekkingspercentages: de door BinckBank toegekende dekkingspercentages van de financiële 
instrumenten, waarvan BinckBank heeft bepaald dat ze als onderpand kunnen dienen voor het 
Effectenkrediet;

 d.  Dekkingswaarde: de Beurswaarde vermenigvuldigd met het betreffende Dekkingspercentage;
 e.   Effectenkrediet: de aan Cliënt ter beschikking staande Kredietfaciliteit met een limiet die, tenzij het 

bepaalde in artikel 3.3, 3.4 of 3.5 van toepassing is, gelijk is aan de Dekkingswaarde;
 f.   Handleiding Effectenkrediet: Handleiding Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening: het document 

waarin praktische informatie over de rechten en plichten van Cliënt betreffende de Overeenkomst 
Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening worden gegeven;

 g.   Overeenkomst Effectenkrediet: Overeenkomst Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening: de door 
Cliënt en BinckBank ondertekende overeenkomst waarin het door BinckBank aan Cliënt verleende 
Effectenkrediet wordt beschreven;

 h.   Voorwaarden Effectenkrediet: Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening: de onder-
havige voorwaarden Effectenkrediet.

 i.   Toepasselijke documentatie: de documentatie die van toepassing is op de relatie tussen Cliënt en 
BinckBank bestaande uit de Cliëntenovereenkomst Tripartiete Dienstverlening, de Voorwaarden 
Tripartiete Dienstverlening, het Tarieven & Conditieoverzicht BinckBank en de Handleiding Tripartiete 
Dienstverlening. Deze informatie is op te vragen via uw Beleggingsonderneming.

1.2  In de Voorwaarden Effectenkrediet zullen woorden die in het enkelvoud zijn gedefinieerd en in het 
meervoud worden gebruikt de betekenis hebben van het meervoud van de gedefinieerde term en vice 
versa.

1.3  Kopjes boven artikelen dienen uitsluitend voor leesgemak en hebben geen invloed op de betekenis van de 
Voorwaarden Effectenkrediet.

2  Toepasselijke documentatie

2.1  Op het Effectenkrediet zijn van toepassing de Toepasselijke documentatie, de Overeenkomst Effecten-
krediet, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet.

2.2  De Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet vormen één geheel en zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden, zodat de bepalingen, voorschriften, aanwijzingen en andere gegevens zoals 
opgenomen in de Handleiding Effectenkrediet eveneens op het Effectenkrediet van toepassing zijn.

2.3 Bij onderlinge strijdigheid tussen de toepasselijke voorwaarden geldt de volgende rangorde:
 1. Voorwaarden Effectenkrediet
 2. Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening

2.4  Tenzij uit de context anders voortvloeit, dient een verwijzing naar de Voorwaarden Effectenkrediet steeds 
te worden gelezen als een verwijzing naar het samenstel van de Voorwaarden Effectenkrediet en de 
Handleiding Effectenkrediet. 
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3  Effectenkrediet, volmacht

3.1  Cliënt kan alleen gebruik maken van het in artikel 2.1 van de Overeenkomst Effectenkrediet bedoelde 
Effectenkrediet, indien Cliënt:

 •  een Cliëntenovereenkomst Tripartiete Dienstverlening en een Overeenkomst Effectenkrediet heeft 
afgesloten met BinckBank; 

 •  kan beschikken over financiële instrumenten met voldoende Dekkingswaarde, die hij in het kader van 
de Kredietfaciliteit aan BinckBank heeft verpand;

 • voldoet aan de acceptatievoorwaarden van BinckBank, waaronder een BKR-toetsing.

  Vanaf het moment dat Cliënt voldoet aan het bepaalde in artikel 3.1 kan Cliënt Effectenkrediet opnemen, 
mits er geen sprake is van een beëindiginggrond zoals bedoeld in artikel 7 van deze Voorwaarden. 

3.2  BinckBank is niet verplicht om de in artikel 3.1 bedoelde overeenkomst met Cliënt aan te gaan. BinckBank 
heeft te allen tijde het recht om ten aanzien van het aangaan van die overeenkomst specifieke voorwaarden 
te stellen.

3.3  BinckBank is te allen tijde gerechtigd om te bepalen dat de maximale hoogte van het Effectenkrediet lager 
is dan de Dekkingswaarde, indien de samenstelling van de op naam van Cliënt aangehouden financiële 
instrumenten daar naar het oordeel van BinckBank aanleiding toe geven.

3.4 BinckBank is te allen tijde gerechtigd om aan de hoogte van het Effectenkrediet een maximum te verbinden.

3.5  BinckBank is gerechtigd om, indien Cliënt in derivaten handelt, bij de bepaling van de hoogte van het 
Effectenkrediet rekening te houden met de voor Cliënt geldende marginverplichtingen.

3.6  Cliënt verleent BinckBank hierbij volmacht om alle rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om 
de omvang van het Effectenkrediet overeen te doen stemmen met de Dekkingswaarde verminderd met 
de te blokkeren geldsaldi van Cliënt in verband met lopende orders en marginverplichtingen, waaronder 
begrepen het verkopen van de financiële instrumenten van Cliënt en verrekening van de vordering van 
BinckBank op Cliënt met de opbrengst van de financiële instrumenten.

3.7  Cliënt verleent BinckBank hierbij volmacht aan BinckBank om zijn Rekening te belasten met de debetrente 
en kosten zoals bedoeld in artikel 5.1 respectievelijk artikel 5.4 van deze Voorwaarden.

4   Dekkingspercentages, spreidingseisen en te bevoorschotten financiële instrumenten

4.1  BinckBank accepteert slechts bepaalde courante financiële instrumenten als onderpand voor Effectenkrediet. 
In de Handleiding Effectenkrediet en/of in het Tarieven & Conditieoverzicht BinckBank wordt vermeld welk 
soort financiële instrumenten BinckBank als onderpand accepteert.

4.2  De actuele dekkingspercentages die BinckBank hanteert betreffende de te bevoorschotten financiële 
instrumenten zijn opgenomen in het Tarieven & Conditieoverzicht BinckBank. De actuele spreidingseisen 
zijn te vinden in de Handleiding Effectenkrediet.

4.3  BinckBank kan wijzigingen aanbrengen in (i) de financiële instrumenten die zij accepteert als onderpand 
voor Effectenkrediet, (ii) de door BinckBank gehanteerde Dekkingspercentages en/of spreidingseisen. 
Wijzigingen als hiervoor bedoeld worden bekendgemaakt via het Tarieven & Conditieoverzicht BinckBank.
Wijzigingen zijn bindend vanaf de dag van publicatie. 
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5   Debetrente en kosten

5.1  Voor het gebruik van Effectenkrediet brengt BinckBank debetrente in rekening zoals opgenomen in het 
Tarieven & Conditieoverzicht BinckBank.

5.2  De te vergoeden debetrente wordt op de eerste dag van elke maand per Rekening vastgesteld en achteraf 
per kwartaal ten laste van de Rekening van Cliënt gebracht. 

5.3  BinckBank kan de debetrente wijzigen. Wijzigingen worden (periodiek) bekendgemaakt via het Tarieven & 
Conditieoverzicht BinckBank. Wijzigingen zijn bindend vanaf de dag van publicatie. 

5.4  Indien een tekort ontstaat in de vrije bestedingsruimte van Cliënt, kan BinckBank naast de debetrente de 
eventueel gemaakte kosten in rekening brengen. 

6   Risico’s Effectenkrediet

6.1  Bij Effectenkrediet belegt u met geleend geld. Dit brengt risico’s met zich. Voor een toelichting op deze 
risico’s verwijzen wij naar de Handleiding Effectenkrediet. 

6.2  Hierbij wordt Cliënt, als deze een natuurlijke persoon is, expliciet gewezen op de gevolgen van wanbetaling. 
Als Cliënt op enig moment in verzuim geraakt met betrekking tot het voldoen van enige verplichting 
voortvloeiend uit de Overeenkomst Effectenkrediet, zal BinckBank de tekortenprocedure als bedoeld in 
de Handleiding Tripartiete Dienstverlening toepassen. Indien na toepassing van de tekortenprocedure een 
restschuld overblijft, zal BinckBank gehouden zijn dit verzuim aan te melden bij het BKR. Een dergelijke 
melding kan voor Cliënt, als deze een natuurlijke persoon is, negatieve gevolgen hebben voor de goedkeuring 
van toekomstige kredietaanvragen bij zowel BinckBank als bij andere kredietaanbieders.

7   Beëindiging van de Overeenkomst Effectenkrediet en opeisbaarheid 

7.1  BinckBank is gerechtigd om de Overeenkomst Effectenkrediet zonder ingebrekestelling of andere formaliteit 
met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of al haar vorderingen op Cliënt per direct op te eisen zonder dat 
ingebrekestelling of een andere formaliteit noodzakelijk is indien:

 •  Cliënt in strijd handelt met de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of enige instructie van 
BinckBank; 

 •  bij overlijden van Cliënt of wanneer Cliënt onder curatele of zijn vermogen onder bewind wordt gesteld 
(indien Cliënt een rechtspersoon is bij de ontbinding en liquidatie);

 •  indien het faillissement van Cliënt wordt aangevraagd, Cliënt een eigen aangifte tot faillietverklaring 
doet, Cliënt failliet wordt verklaard, een akkoord buiten faillissement aanbiedt, surséance van betaling 
aanvraagt of een beroep wordt gedaan op de Wet Schuldsanering;

 •  wanneer op een aanzienlijk deel van het vermogen van Cliënt conservatoir dan wel executoriaal beslag 
wordt gelegd op of daarop anderszins verhaal wordt gezocht;

 •  indien Cliënt binnen een door BinckBank gestelde termijn geen gevolg geeft aan het verzoek van 
BinckBank tot stellen van zekerheden, vervangen of aanvullen van onderpand, margin of welke 
zekerheid ten behoeve van de Kredietfaciliteit(en) dan ook;

 •  indien Cliënt niet voldoet aan de uit andere tussen Cliënt en BinckBank gesloten voorwaarden en 
overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen en transacties;

 •  indien Cliënt binnen een door BinckBank gestelde termijn geen gevolg geeft aan het verzoek van 
BinckBank tot het stellen van zekerheden of het vervangen of aanvullen van onderpand. In dat geval is 
BinckBank bevoegd om binnen de gestelde termijn de posities in financiële instrumenten te sluiten en 
uit te winnen; en

 •  na afloop van de in de Overeenkomst Effectenkrediet genoemde opzegtermijn, indien Cliënt niet 
binnen deze opzegtermijn het verstrekte krediet aflost. In dat geval is BinckBank bevoegd om binnen 
de gestelde termijn de posities in financiële instrumenten te sluiten en uit te winnen.
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7.2  Cliënt is niet gerechtigd de Overeenkomst Effectenkrediet te ontbinden op grond van 6:258 BW en ook niet 
binnen twee weken na het sluiten van de Overeenkomst Effectenkrediet zoals bedoeld in artikel 7:66 BW.

8   Wijzigingen en aanvullingen Overeenkomst Effectenkrediet

8.1  Wijzigingen van de Overeenkomst Effectenkrediet, Voorwaarden Effectenkrediet en Handleiding Effecten-
krediet vinden plaats door middel van schriftelijke of elektronische toezending of door publicatie op de 
internetportal van BinckBank, benaderbaar via de website van uw Beleggingsonderneming

8.2  Wijzigingen en aanvullingen als bedoeld in artikel 8.1 kunnen eenzijdig door BinckBank worden bepaald en 
treden direct in werking. Indien Cliënt niet akkoord gaat met een aanvulling of wijziging dient hij dit binnen 
dertig dagen na de mededeling schriftelijk aan BinckBank te berichten. Het gebruik van Effectenkrediet 
zal twee maanden na ontvangst van een dergelijk bericht worden beëindigd, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 4 van de Overeenkomst Effectenkrediet en het bepaalde in artikel 7 van deze 
Voorwaarden.

9   Toepasselijk recht

9.1  De Overeenkomst Effectenkrediet wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen uit deze 
overeenkomst kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter.

9.2  In afwijking van artikel 9.1 is Cliënt, indien hij als eisende partij optreedt bevoegd om, met inachtneming 
van- en voor zover mogelijk op grond van het geldende reglement, geschillen aanhangig te maken bij het 
Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid). BinckBank is aangesloten bij het KiFid.
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