
Openingsformulier



START

Vul alle gevraagde gegevens in Zet waar gevraagd uw handtekening

Volledig ingevuld openingsformulier

Recto-versokopie geldige identiteitskaart

Bewijs van vestiging (max. 6 maand oud, 
met voornaam, naam en datum)
- Bankuittreksel of
- Nutsvoorzieningsfactuur (energie, water) of
- Uittreksel uit het bevolkingsregister

Extra voor een gezamenlijke rekening

Recto-versokopie geldige identiteitskaart 
mederekeninghouder

Bewijs van vestiging mederekeninghouder (max. 
6 maand oud, met voornaam, naam en datum)
- Bankuittreksel of
- Nutsvoorzieningsfactuur (energie, water) of
- Uittreksel uit het bevolkingsregister

Extra voor een zakelijke rekening: 

Bewijs van vestiging van de vennootschap
(max. 6 maand oud, met naam en datum)
- Bankuittreksel of
- Nutsvoorzieningsfactuur (energie, water)

Kopie statuten (eerste pagina met benaming, 
ondernemingsnummer en doelstelling)

Vul alle gegevens in

Stuur de volgende documenten terug

Promotiecode

Indien u beschikt over een promotiecode, gelieve deze hieronder in te geven:

Openingsinstructies

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, 
vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

1

2

TIP: u kunt de documenten per post naar het antwoordnummer van LYNX opsturen. Onze ervaring is echter dat 
hier gemakkelijk drie werkdagen overheen kunnen gaan voordat wij deze post daadwerkelijk ontvangen. 

Om de openingsprocedure te versnellen, raden wij u aan om de documenten in te scannen en te mailen naar 
info@lynx.be. Wij hebben dan direct de documenten binnen en kunnen de rekening versneld voor u openen.



Geslacht

Naam + voornaam

Adres

Postcode + Plaats

Burgelijke staat

Telefoon

E-mail

Beroep

Werkgever

Adres werkgever

Opleiding

Beveiligingsvragen

man manvrouw vrouw

Rekeninghouder Eventuele mederekeninghouder

Particuliere rekening

IBAN rekeningnummer

Bedrag dat u stort

U kunt er ook voor kiezen om een bestaande beleggingsportefeuille van minimaal € 3.000 over te boeken. 
Vul hiervoor het formulier effectentransfer, opgenomen als bijlage, in.

(de minimale eerste storting bedraagt € 3.000)

Tegenrekening

Naam vennootschap

Vestigingsadres

Postcode + Plaats Telefoon

Vul naast bovenstaande gegevens ook onderstaande gegevens in als u een rekening op naam van een bedrijf wilt openen.

Zakelijke rekening

Master MasterBachelor BachelorSecundair Secundair

Wat is de titel van uw favoriete boek?

Wie is uw favoriete muzikant?

Wat is uw favoriete vakantiebestemming?



Trading rekeningCash-rekening

Heeft u een keuze voor een type rekening gemaakt, vul dan bij de desbetreffende rekening aan de onderkant van 
deze pagina in wat uw handelservaring is en kruis aan dat u akkoord gaat met de vereisten die van toepassing zijn  
op de rekening.

De vereisten hierboven zijn op u van toepassing en u wilt graag dit profiel.

Kruis hier aan welk type 
rekening u wilt openen

Mogelijkheden rekening 
Minimum leeftijd
Aandelen
Sprinters en Turbo’s
Beleggingsfondsen
Obligaties
Opties
Futures
Valuta
Short gaan mogelijk
Bij verkoop geld beschikbaar

Kennisniveau 
Aandelen
Opties
Futures
Valuta

Financiële achtergrond
Geschat vermogen (ex. woning)
Beschikbare liquide middelen 
Geschat jaarinkomen

Handelservaring

Aandelen

Opties

Futures

Valuta

18 jaar 

Na 3 dagen

mijn kennisniveau is goed

groter dan EUR 15.000
groter dan EUR 15.000
hoger dan EUR 30.000

21 jaar

Direct

mijn kennisniveau is goed

groter dan EUR 15.000
groter dan EUR 15.000
hoger dan EUR 30.000

Pro Trading rekening

MEEST GEKOZEN

Keuze type rekening

21 jaar
 

Direct

mijn kennisniveau is goed
mijn kennisniveau is goed
mijn kennisniveau is goed
mijn kennisniveau is goed

groter dan EUR 35.000
groter dan EUR 35.000
hoger dan EUR 40.000

Vul hieronder uw gegevens in bij het type rekening van uw keuze

jaar ervaring 

transacties per jaar

jaar ervaring 

transacties per jaar

jaar ervaring 

transacties per jaar

jaar ervaring 

transacties per jaar

Minimum totaal aantal 
vereiste transacties: 10

akkoord

jaar ervaring 

transacties per jaar

jaar ervaring 

transacties per jaar

jaar ervaring 

transacties per jaar

jaar ervaring 

transacties per jaar

Minimum totaal aantal 
vereiste transacties: 10

akkoord

jaar ervaring 

transacties per jaar

jaar ervaring 

transacties per jaar

jaar ervaring 

transacties per jaar

jaar ervaring 

transacties per jaar

Minimum totaal aantal 
vereiste transacties: 10

akkoord



De 2000 grootste Europese aandelen (via BATS & CHI-X)

Vertraagde koersdata (15 minuten) voor Euronext, Duitsland en VS

Euronext (Nederland, België en Frankrijk) aandelen, opties en futures

Verenigde Staten aandelen, pennystocks en futures

Verenigde Staten opties

Duitsland aandelen

Duitsland opties en futures

Meer koersdata abonnementen kunt u vinden op www.lynx.be/tarieven.  
U kunt na het openen van de rekening altijd koersdata toevoegen of verwijderen. 

1 De kosten zijn $ 4.50 wanneer de totale maandelijkse commissie hoger is dan $ 50,- of een equivalent hiervan. Zo niet, dan wordt $ 14.50 in rekening gebracht.

2 Bevat geen future koersdata. De koersdata is gratis bij een totale maandelijkse commissie hoger dan $ 30,- of een equivalent hiervan. Zo niet, dan wordt $ 10 in rekening gebracht.

3 De koersdata is gratis bij een totale maandelijkse commissie hoger dan $ 20,- of een equivalent hiervan. Zo niet, dan wordt $ 1.50 in rekening gebracht.

Particulier 

Gratis

Gratis

€ 2

$ 14,50 1

$ 1,50 3

€ 15

€ 8

Zakelijk  

$ 10

Gratis

€ 59

$ 10 2

$ 28

€ 56

€ 37

Aanvragen koersdata

Vermogensgroei & transactiewinsten

Speculatie

Hedging / bescherming van posities

Geen van deze mogelijkheden

Beleggingsdoelstelling

U kunt in onderstaande tabel aangeven welke real-time streaming koersdata u wenst te ontvangen.  
De weergegeven kosten zijn per maand.

Hoe lang blijft u in een trade?

Welk rendement verwacht u van een belegging (in % per jaar)?

Welke waardedaling aanvaardt u in een slecht jaar (in % per jaar)?

Hebt u literatuur gelezen of opleiding gevolgd over aandelen?

Hebt u literatuur gelezen of opleiding gevolgd over opties/futures?

Ja         Nee

Ja         Nee

< 1 maand < 6 maand < 1 jaar < 3 jaar > 3 jaar

%

%



Door deze overeenkomst te ondertekenen verklaart Cliënt dat:

 Ik heb het document algemene voorwaarden ontvangen, gelezen en de inhoud ervan begrepen 
en aanvaard. Ik stem er uitdrukkelijk mee in dat een eventuele wijziging van dit document in de 
toekomst digitaal aan mij ter beschikking wordt gesteld.

 Ik ga akkoord met de contractuele voorwaarden van Interactive Brokers (IB) met betrekking tot de 
dienstverlening die door deze laatste aan mij wordt aangeboden (de “IB-cliëntenovereenkomst”, 
zoals opgenomen op de website www.lynx.be/documenten. Cliënt wordt aldaar aangeduid met de 
term “Customer”). 

 Ik heb de eerder weergegeven vragen met betrekking tot beleggingsdoelstelling, handelservaring, 
kennis en financiële achtergrond naar waarheid ingevuld. 

 Via het handelsplatform van IB is het mogelijk om posities te shorten. Om dit mogelijk te maken kan 
IB bepaalde effecten van mij ontlenen aan zichzelf of aan een derde. Als originele aandeelhouder 
behoud ik echter steeds alle rechten over mijn positie en kan ik te allen tijde en onmiddellijk mijn 
positie afsluiten. Bovendien ontvang ik rente zolang mijn effecten zijn uitgeleend.

Ondertekening

Plaats:   

Handtekening rekeninghouder:  
 

Datum:   

Handtekening mederekeninghouder:  
 

Een politiek ambt is een ambt als staatshoofd, parlementair, voorzitter van politieke partijen vertegenwoordigd binnen een regering, provincieraad of gemeenteraad, hoge ambtenaren 

van de staat (rechterlijk of uitvoerend met inbegrip van het leger), leiders van staatsbedrijven van nationaal belang, hoge politieke verantwoordelijken of hoge ambtenaren van 

internationale of supranationale organisaties zoals EU of NAVO.

4

Bent u of uw partner werkzaam in de financiële sector?

Heeft u een conflict gehad met een andere broker, bemiddelaar, handelaar of 
toezichthoudende instantie?

Oefent/oefende u (of een direct familielid) nu of in het verleden een politiek mandaat uit? 4

Bent u directeur, een 10% (of meer) aandeelhouder of beleidsbepaler van een  
publiek verhandeld bedrijf?

Ja         Nee

Ja         Nee

Ja         Nee

Ja         Nee

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Regulerende informatie

De ondertekening op deze pagina geldt als een akkoord met het gehele openingsformulier, de documenten 
“Algemene voorwaarden”, “Akkoord complexe financiële producten” en de “IB cliëntenovereenkomst”.



Algemeen
Deze overeenkomst wordt in het openingscontract opgenomen om de belegger te informeren over de mogelijke 
risico‘s van het handelen in complexe financiële producten (hierna CFP). Alvorens u een transactie doet in CFP’s, 
dient u deze overeenkomst grondig door te nemen en bij eventuele vragen contact op te nemen met LYNX. Cliënten 
die wensen te handelen in CFP’s dienen de werking van deze producten te begrijpen en op de hoogte te zijn van 
de risico‘s die gepaard gaan met het handelen in dergelijke financiële instrumenten. In de algemene voorwaarden is 
een beschrijving van de werking en de risico‘s van deze financiële instrumenten terug te vinden. De cliënt verklaart 
de inhoud van deze beschrijving te hebben gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen. De inhoud van deze 
beschrijving is niet uitputtend waardoor de cliënt zelf verantwoordelijk is om bijkomende informatie op te vragen 
indien hij/zij meent onvoldoende inzicht te heben in de werking van de beleggingsrisico‘s verbonden aan handelen en 
beleggen in CFP’s.

Aanbevelingen
Handel in CFP’s kan eventueel ongeschikt zijn afhankelijk van de financiële situatie. Dergelijke handel impliceert een 
hoge risicograad en kan leiden tot een groter verlies van kapitaal dan wat oorspronkelijk werd gestort. De klant moet 
zelf bepalen of hij geschikt is voor het handelen in CFP’s rekening houdende met de financiële situatie, de risico-
aversie, het aantal jaren voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en andere factoren. Het is aan te raden 
om zich te laten adviseren door een financieel expert.

Verklaringen
 LYNX heeft hem/haar voldoende geïnformeerd over de kenmerken en risico‘s van de handel in CFP’s.

 Hij/zij is zich bewust van de risico‘s die gepaard gaan met de handel in CFP’s.

 Hij/zij is zich bewust van de volatiliteit en bijgevolg het speculatieve karakter van CFP’s.

 Hij/zij heeft de CFP’s die gekocht/verkocht werden niet nodig om te voorzien in het levensonderhoud.

 Hij/zij heeft de in het opeingformulier weergegeven vragen met betrekking tot beleggingsdoelstelling, 
handelservaring en financiële achtergrond naar waarheid ingevuld.

 Hij/zij is er zich van bewust dat LYNX in geen enkel geval aansprakelijk is voor eventuele verliezen en/of gederfde 
winsten die de cliënt lijdt door te beleggen en/of te handelen in CFP’s.

 Hij/zij is er zich van bewust dat LYNX niet gehouden is de beleggingen van de klant op te volgen of de klant op de 
hoogte te brengen van eventuele beleggingsverliezen die de klant dreigt op te lopen.

Risico’s
De risico’s verbonden aan CFP’s staan omstandig beschreven in de algemene voorwaarden, sectie “Informatie 
Financiële Producten”.

Akkoord complexe financiële producten (niet voor cash-rekening)

Plaats:   

Handtekening rekeninghouder:  
 

Datum:   

Handtekening mederekeninghouder:  
 



Volledig ingevuld en ondertekend openingsformulier 

Recto-versokopie geldige identiteitskaart

Bewijs van vestiging (max. 6 maand oud, met voornaam, naam en datum)
- Bankuittreksel of
- Nutsvoorzieningsfactuur (energie, water) of
- Uittreksel uit het bevolkingsregister 

Extra voor een gezamenlijke rekening:  
- Recto-versokopie geldige identiteitskaart mederekeninghouder
- Bewijs van vestiging mederekeninghouder (max. 6 maand oud, met voornaam, naam en datum)

Extra voor een zakelijke rekening: 
- Kopie statuten (eerste pagina met benaming, ondernemingsnummer en doelstelling)
- Bewijs van vestiging van de vennootschap (max. 6 maand oud, met naam en datum)  

Stuur de documenten op

Checklist

Graaf van Vlaanderenplein 23
9000  GENT

Antwoordcode: DA852-340-4

TIP: u kunt de documenten per post naar het antwoordnummer van LYNX opsturen. Onze ervaring is echter dat 
hier gemakkelijk drie werkdagen overheen kunnen gaan voordat wij deze post daadwerkelijk ontvangen. 

Om de openingsprocedure te versnellen, raden wij u aan om de documenten in te scannen en te mailen naar 
info@lynx.be. Wij hebben dan direct de documenten binnen en kunnen de rekening versneld voor u openen.


