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INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT 

FOR Lynx b.v. CUSTOMERS  

KLANTENOVEREENKOMST INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED 

VOOR KLANTEN VAN Lynx b.v. 

 

Wij maken u erop attent dat de vertalingen in dit document uitsluitend 

bedoeld zijn ter verduidelijking, dat bij tegenstrijdigheid tussen de Engelse 

tekst en de Nederlandse vertaling de Engelse tekst prevaleert en dat de 

Engelse versie overeenkomt met het document waarop de contractrelatie 

tussen u en Interactive Brokers (UK) Limited is gebaseerd en wordt 

onderhouden. Dit document is in opdracht van LYNX B.V. door Amsterdam 

Translation Services B.V. vertaald en is door de auteurswet beschermd. 

 

1. Customer Agreement: This Agreement ("Agreement") governs the 

relationship between Customer and Interactive Brokers (UK) Limited ("IB 

UK"). If this Agreement varies from IB UK’s website 

www.interactivebrokers.co.uk (“IB UK’s website”), this Agreement controls. 

This Agreement cannot be amended or waived except in writing by an IB UK 

officer. Customer Service employees cannot amend or waive any part of this 

Agreement. Customer acknowledges that IB UK may modify this Agreement 

by sending notice of the revised Agreement by e-mail or upon Customer log-

in. Customer's use of IB UK after such notice constitutes acceptance of the 

revised Agreement. Customer authorizes IB UK to use the services of one or 

more other persons or entities, including its affiliates (“Affiliates”), in 

connection with IB UK’s obligations under this Agreement, in which case such 

Affiliates will have all the rights of IB UK under this Agreement in connection 

with their performance of the obligations. This Agreement and any orders or 

transactions placed or executed under it are subject to all applicable laws and 

regulations including, without limitation, the constitutions, articles, by-laws, 

rules, regulations, policies, procedures and interpretations of the exchanges, 

markets and clearing houses to which orders are routed or Transactions are 

executed or cleared; of the Financial Services Authority; and any other 

applicable rules of a regulatory, self-regulatory or governmental authority 

("Applicable Laws"). 

 

1. Klantenovereenkomst: deze overeenkomst (“overeenkomst”) betreft de 

rechten en verplichtingen van de klant en Interactive Brokers (UK) Limited ("IB UK") 

jegens elkaar. In geval van afwijkingen van deze overeenkomst ten opzichte van de 

website van IB UK (www.interactivebrokers.co.uk; “website IB UK”) is de 

overeenkomst bindend. Deze overeenkomst kan uitsluitend door een verantwoordelijke 

van IB UK langs schriftelijke weg worden gewijzigd of opgezegd. Werknemers van de 

klantendienst kunnen op generlei wijze enig deel van deze overeenkomst wijzigen of 

opzeggen. De klant geeft hiermede te kennen bekend te zijn met het feit dat IB UK deze 

overeenkomst kan wijzigen middels melding van het bestaan van de gewijzigde 

overeenkomst via e-mail of op het moment van inloggen door de klant. Gebruikmaking 

van de diensten van IB UK na ontvangst van een dergelijke melding staat gelijk aan 

goedkeuring van de herziene overeenkomst. De klant machtigt IB UK om, in zoverre 

het gaat om de uit deze overeenkomst voor IB UK voortvloeiende verplichtingen, 

gebruik te maken van de diensten van één of meer andere personen of entiteiten, met 

inbegrip van haar dochterondernemingen (“dochterondernemingen”), in welk geval de 

dochterondernemingen ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de verplichtingen 

krachtens deze overeenkomst dezelfde rechten genieten als IB UK. Onderhavige 

overeenkomst en alle krachtens onderhavige overeenkomst geplaatste orders en 

uitgevoerde transacties zijn onderworpen aan het geheel van desbetreffende wetgeving 

en regulering, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de statuten, bepalingen, 

verordeningen, regels, voorschriften, beleidsvormen, procedures en interpretaties van 

de beurzen, markten en clearinginstellingen aan wie de orders gegeven worden of door 

wie de transacties worden uitgevoerd of verevend, die van de Financial Services 

Authority, alsook van alle andere toepasselijke regelgeving van een regulerend orgaan, 

zelfregulerend orgaan of overheidsorgaan (“toepasselijke wetgeving”). 

 

2. No Investment, Tax or Trading Advice: Representatives of IB UK 

and its Affiliates are not authorized to provide investment, tax or trading 

advice or to solicit orders. Nothing on IB UK's website is a recommendation or 

solicitation to buy or sell securities, futures or other investments. 

 

2.  Geen beleggings-, belasting- of handelsadviezen: vertegenwoordigers van 

IB UK en haar dochterondernemingen zijn niet bevoegd om beleggings-, belasting- of 

handelsadviezen te geven of om naar orders te dingen. Geen enkel element op de 

website van IB UK vormt een aanbeveling of aansporing tot het kopen of verkopen van 

effecten, futures of andere beleggingen. 

 

3. Responsibility for Customer Orders/Trades: Customer 

acknowledges that IB UK does not know whether someone entering orders 

with Customer's user name/password is Customer. Unless IB UK is notified 

and agrees, Customer will not allow anyone to access Customer's account. 

Customer is responsible for the confidentiality and use of Customer's user 

name/password and agrees to report any theft/loss of such user 

name/password, or any unauthorized access to Customer's account, 

immediately by telephone or electronically through the IB UK website. 

Customer remains responsible for all transactions entered using Customer's 

user name/password. 

 

3.  Aansprakelijkheid voor orders/transacties klant: de klant onderkent dat IB 

UK niet kan weten of iemand die met behulp van de gebruikersnaam en het 

wachtwoord van de klant orders plaatst ook daadwerkelijk de klant zelf is. De klant zal 

onder voorbehoud van melding aan en instemming van IB UK geen enkele andere 

persoon toegang tot zijn of haar klantenrekening geven. De klant is verantwoordelijk 

voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn of haar gebruikersnaam en 

wachtwoord en zegt hiermede toe te allen tijde onverwijld hetzij telefonisch, hetzij via 

elektronische weg middels de website van IB UK melding te maken van de diefstal of 

het verlies van deze gebruikersnaam en/of wachtwoord, alsook van enige 

ongeautoriseerde toegang tot de rekening van de klant. De klant is te allen tijde 

verantwoordelijk voor alle met behulp van zijn of haar gebruikersnaam en/of 

wachtwoord uitgevoerde transacties. 

 

4. Order Routing: Unless otherwise directed, IB UK and/or its 

Affiliates will select the market/dealer to which to route Customer's orders. 

For products traded at multiple markets, IB UK may provide "Smart Routing", 

which seeks the best market for each order through a computerized algorithm. 

Customer should choose Smart Routing if available. If Customer directs orders 

to a particular market, Customer assumes responsibility for knowing and 

trading in accordance with the rules and policies of that market (e.g., trading 

hours, order types, etc.). IB UK and/or its Affiliates cannot guarantee execution 

of every order at the best posted price: IB UK and/or its Affiliates may not 

have access to every market/dealer; other orders may trade ahead; market 

centers may not honor posted prices or may re-route orders for manual 

handling; or market rules, decisions or system failures may prevent/delay 

execution of Customer's orders or cause orders not to receive the best price. 

 

4.  Doorgifte van orders (orderrouting): Tenzij anders aangegeven, bepalen IB 

UK en/of haar dochterondernemingen zelf aan welke markt/dealer de orders van de 

klant worden doorgegeven. In geval van op meerdere markten verhandelde producten 

kan IB UK “Smart Routing” leveren, dat middels een gecomputeriseerd algoritme 

voor elke order de beste markt uitzoekt. Indien beschikbaar, dient de klant gebruik te 

maken van Smart Routing. Indien de klant orders plaatst voor een specifieke markt, 



INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR Lynx b.v. CUSTOMERS                                                                                                   

 
neemt deze de volle verantwoordelijkheid op zich de regelgeving en het beleid van de 

gegeven markt (bijv. openingstijden handelsvloer, ordertypes, enz.) te kennen en 

dienovereenkomstig te handelen. IB UK en/of haar dochterondernemingen kunnen er 

niet voor instaan dat elke individuele order wordt uitgevoerd voor de beste aangegeven 

prijs: IB UK en/of haar dochterondernemingen hebben niet noodzakelijkerwijze 

toegang tot elke markt/dealer; andere orders kunnen invloed hebben op deze prijs; 

marktcentra respecteren soms de aangegeven prijs niet of herleiden orders voor 

manuele afhandeling; en verder kunnen marktregels, bepaalde besluiten alsook 

systeemstoringen ertoe leiden de uitvoering van de orders van de klant vertraging 

oploopt, dat deze helemaal niet worden uitgevoerd, of dat voor een bepaalde order niet 

de beste prijs wordt gerealiseerd. 

 

5. Order Cancellation/Modification: Customer acknowledges that it 

may not be possible to cancel/modify an order and that Customer is 

responsible for executions notwithstanding a cancel/modify request. 

 

5. Annulering of wijziging van orders: de klant onderschrijft hiermede dat het 

soms niet mogelijk is orders te annuleren of te wijzigen en dat de klant ongeacht enig 

verzoek tot annulering of wijziging zelf verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging. 

 

6. Order Execution: IB UK and/or its Affiliates shall execute Customer 

orders as agent, unless otherwise confirmed. IB UK and/or its Affiliates can 

execute Customer orders as principal. IB UK may use another broker, or an 

Affiliate, to execute orders, and they have the benefit of all IB UK's rights 

hereunder. IB UK may decline any Customer order, or terminate Customer's 

use of IB UK's services at any time in IB UK's discretion. IB UK AND ITS 

AFFILIATES ARE NOT LIABLE FOR ANY ACTION OR DECISION OF ANY 

EXCHANGE, MARKET, DEALER, CLEARINGHOUSE OR REGULATOR. 

 

6. Tenuitvoerlegging van orders: IB UK en/of haar dochterondernemingen 

treden op als tussenpersoon voor de orders van de klant, tenzij anders wordt 

aangegeven. IB UK en/of haar dochterondernemingen kunnen als lastgever zorg 

dragen voor de uitvoering van de orders van de klant. Het staat IB UK vrij om voor de 

tenuitvoerlegging van orders gebruik te maken van een andere broker of 

dochteronderneming die dienaangaande in rechte komen te staan van IB UK. Het staat 

IB UK vrij om orders van de klant te weigeren en om op enig moment waarop zij dit 

geschikt acht de toegang van de klant tot de diensten van IB UK te beëindigen. IB UK 

EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN ZIJN OP GENERLEI WIJZE 

AANSPRAKELIJK VOOR INGREPEN OF BESLUITEN VAN WELKE BEURS, 

MARKT, DEALER, CLEARINGINSTELLING OF TOEZICHTHOUDER DAN 

OOK. 

 

7. Confirmations:  

A. Customer agrees to monitor each order until IB UK and/or 

its Affiliates confirm execution or cancellation. Customer acknowledges that 

confirmations of executions or cancellations may be delayed or may be 

erroneous (e.g. due to computer system issues) or may be cancelled/adjusted 

by an exchange. Customer is bound by the actual order execution, if consistent 

with Customer's order. If IB UK and/or its Affiliates confirm execution or 

cancellation in error and Customer delays reporting such error, IB UK reserves 

the right to remove the trade from the account or require Customer to accept 

the trade, in IB UK's discretion. 

 

B. Customer agrees to notify IB UK immediately by 

telephone or electronically through the IB UK website if: i) Customer fails to 

receive an accurate confirmation of an execution or cancellation; ii) Customer 

receives a confirmation that is different than Customer's order; iii) Customer 

receives a confirmation for an order that Customer did not place; or iv) 

Customer receives an account statement, confirmation, or other information 

reflecting inaccurate orders, trades, balances, positions, margin status, or 

transaction history. Customer acknowledges that IB UK may adjust 

Customer's account to correct any error. Customer agrees to promptly return 

to IB UK and/or its Affiliates any assets erroneously distributed to Customer.  

 

7. Orderbevestigingen: 

A.  De klant verbindt zich ertoe zelf elke order te volgen tot het 

moment waarop IB UK en/of haar dochterondernemingen de tenuitvoerlegging of de 

annulering ervan bevestigen. De klant onderschrijft hiermede dat er vertraging kan 

optreden bij de bevestiging van de tenuitvoerlegging en/of annulering van orders (bijv. 

als gevolg van computerfalen) of dat orders door een beurs kunnen worden 

geannuleerd of aangepast. De klant is gebonden aan de wijze van tenuitvoerlegging 

van de order indien deze overeenstemt met de order van de klant. Indien IB UK en/of 

haar dochterondernemingen ten onrechte de tenuitvoerlegging en/of annulering van 

een order bevestigen en de klant deze fout niet binnen een redelijke termijn meldt, dan 

behoudt IB UK zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor de transactie van de 

rekening te verwijderen of de klant op te leggen de transactie in kwestie te accepteren. 

 

B.   De klant verbindt zich ertoe om in geval van de volgende 

gebeurtenissen IB UK onverwijld telefonisch of via elektronische weg middels de 

website van IB UK op de hoogte te stellen: i) de klant ontvangt geen correcte 

bevestiging van de uitvoering of annulering van een order; ii) de klant ontvangt een 

van zijn of haar order afwijkende bevestiging; iii) de klant ontvangt een bevestiging 

voor een order die niet geplaatst is door hem of haar; of iv) de klant ontvangt een 

rekeningafschrift, bevestiging of enig ander document met daarop onjuiste informatie 

ten aanzien van een order, belegging, balans, positie, margestatus of het 

transactieverleden. De klant erkent hiermede het recht van IB UK aanpassingen aan de 

klantenrekening uit te voeren indien dit nodig is ter rechtzetting van een fout. De 

klant verbindt zich hiermede tot directe terugbetaling aan IB UK en/of haar 

dochterondernemingen van abusievelijk aan hem of haar overgeschreven activa. 

 

8. Proprietary Trading - Display of Customer Orders: SUBJECT TO 

APPLICABLE LAWS, CUSTOMER AUTHORIZES IB UK AND/OR ITS 

AFFILIATES TO EXECUTE PROPRIETARY TRADES OF ITSELF AND ITS 

AFFILIATES, THOUGH IB UK AND/OR ITS AFFILIATES MAY 

SIMULTANEOUSLY HOLD UNEXECUTED CUSTOMER ORDERS FOR THE 

SAME PRODUCTS AT THE SAME PRICE. 

 

8. Transacties voor eigen rekening - weergave van klantenorders: DE KLANT 

VERLEENT IB UK EN/OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN HIERMEDE 

TOESTEMMING OM IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEPASSELIJKE 

WETGEVING TRANSACTIES VOOR EIGEN REKENING UIT TE VOEREN 

VOOR ZICHZELF EN HAAR FILIALEN, NIETTEGENSTAANDE HET FEIT 

DAT IB UK EN/OF HAAR FILIALEN TEGELIJKERTIJD ONUITGEVOERDE 

KLANTENORDERS MOGEN HOUDEN VOOR DEZELFDE PRODUCTEN 

TEGEN DEZELFDE PRIJS. 

 

9. Customer Qualification: Customer warrants that their application is 

true and complete; will promptly notify IB UK of any information changes; 

and authorizes IB UK and/or its Affiliates to make any inquiry to verify 

information.  

A. Natural Persons: Customer warrants that Customer is 

over 18; is under no legal incapacity; and has sufficient knowledge and 

experience to understand the nature and risks of the products to be traded.  

 

B. Organizations: Customer and its authorized 

representatives warrant that Customer: (i) is authorized under its governing 
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document(s) and in the jurisdictions in which it is organized and/or regulated 

to enter this Agreement and trade (including on margin if applicable); (ii) is 

under no legal incapacity; and (iii) that persons identified to enter orders have 

proper authority and have sufficient knowledge and experience to understand 

the nature and risks of the products to be traded.  

 

C. Trusts: "Customer" refers to the Trust and/or Trustees. 

Trustee(s) represent(s) that there are no Trustees other than listed in the 

application and certifies(y) that IB UK may follow instructions from any 

Trustee and deliver funds, securities, or any other assets to any Trustee or on 

any Trustee's instructions, including delivering assets to a Trustee personally. 

IB UK, in its discretion, may require written consent of any or all Trustee(s) 

prior to following instructions of any Trustee. Trustee(s) has (have) the power 

under the Trust documents and applicable law to enter this Agreement, open 

the type of account applied for, and enter transactions and issue instructions. 

Such powers include, without limit, authority to buy, sell (including short), 

exchange, convert, tender, redeem and withdraw assets (including delivery of 

securities to/from the account) to trade securities on margin or otherwise 

(including purchase/sale of options), and trade futures and/or options on 

futures, for the Trust. Should only one Trustee execute this Agreement, 

Trustee represents that Trustee has the authority to execute this Agreement, 

without consent by the other Trustees. Trustee(s) certifies(y) that all 

transactions for this account will comply with the Trust documents and 

applicable law. Trustee(s), jointly and severally, shall indemnify IB UK and its 

Affiliates and hold IB UK and its Affiliates harmless from any claim, loss, 

expense or liability for effecting any transactions, and acting upon any 

instructions given by the Trustee(s).  

 

D. Regulated Persons and Entities: Unless Customer notifies 

IB UK otherwise, Customer represents that Customer is not a broker-dealer; 

futures commission merchant; or affiliate, associated person or employee 

thereof. Customer agrees to notify IB UK immediately by telephone or 

electronically through the IB UK website if Customer becomes employed or 

associated with a broker-dealer or futures commission merchant.  

 

9. Klantenkwalificatie: de klant verklaart zijn of haar aanmelding naar 

waarheid en volledig te hebben ingevuld en IB UK onmiddellijk op de hoogte te zullen 

stellen van elke wijziging in zijn of haar gegevens, alsook IB UK en/of haar 

dochterondernemingen het recht te verlenen om op enigerlei wijze de juistheid van de 

door hem of haar verstrekte gegevens te verifiëren. 

A.  Natuurlijke personen: de klant verklaart ouder te zijn dan 18 

jaar, niet handelingsonbekwaam te zijn verklaard, alsook over voldoende kennis en 

ervaring te beschikken om de te beleggen producten te begrijpen en de eraan verbonden 

risico's kunnen inschatten. 

 

B.  Rechtspersonen: de klant en zijn of haar gevolmachtigde 

vertegenwoordigers verklaren dat de klant: (i) uit hoofde van de oprichtende stukken 

alsook de rechtsgebieden waarin deze is gevestigd en/of gereguleerd, gemachtigd is 

onderhavige overeenkomst aan te gaan en beleggingen te plaatsen (indien van 

toepassing tevens “on margin”, d.w.z. met geleend geld); (ii) niet 

handelingsonbekwaam is verklaard; en iii) dat de tot de plaatsing van orders 

aangewezen personen daartoe afdoende gemachtigd zijn en over voldoende kennis en 

ervaring beschikken om de te beleggen producten te begrijpen en de eraan verbonden 

risico’s te kunnen inschatten. 

 

C.   Trusts: “klant” verwijst naar de trust en/of de trustees 

(lasthebbers). De trustee(s) verkla(a)r(t)(en) dat er geen andere dan in de aanmelding 

opgegeven trustees zijn, alsook dat IB UK gemachtigd is instructies van elk van deze 

trustees op te volgen en dat zij gelden, effecten of enige andere activa kan leveren aan 

ongeacht welke trustee of op aanwijzing van ongeacht welke trustee, met inbegrip van 

de levering van activa aan een de trustee in kwestie zelf. Het staat IB UK vrij om op 

enig moment voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van instructies van een trustee 

schriftelijke toestemming daartoe te vragen van één of alle trustees. De trustee(s) 

beschik(t)(ken) krachtens de trustdocumenten en de toepasselijke wetgeving over de 

bevoegdheid om deze overeenkomst aan te gaan, de gevraagde soorten rekeningen te 

openen, transacties aan te gaan en instructies te geven. Deze bevoegdheden omvatten 

onder meer, maar niet uitsluitend, de bevoegdheid activa te kopen, te verkopen (met 

inbegrip van short gaan), om te wisselen, te converteren, aan te bieden, terug te kopen 

en terug te trekken (met inbegrip van de levering van effecten aan/uit de rekening), 

alsook om effecten “on margin” of anderszins te verhandelen (met inbegrip van 

verkoop/aankoop van opties) en om futures en/of opties op futures te verhandelen voor 

rekening van de trust. Indien deze overeenkomst ten uitvoer wordt gelegd door slechts 

één trustee, verklaart de desbetreffende trustee hiermede over de bevoegdheid te 

beschikken deze overeenkomst zonder toestemming van de overige trustees ten uitvoer 

te leggen. De trustee(s) verkla(art)(ren) dat alle transacties voor deze rekening 

overeenstemmen met de trustdocumenten en het toepasselijke recht. De trustee(s) 

stel(t)(len) gezamenlijk en hoofdelijk IB UK en haar dochterondernemingen schadeloos 

en vrijwa(art)(ren) en IB UK en haar dochterondernemingen van ongeacht welke 

vordering, verlies, uitgaven of aansprakelijkheid in verband met de tenuitvoerlegging 

van transacties of enig andere handeling op basis van instructies van de trustee(s). 

 

D.  Gereguleerde personen en entiteiten: de klant verklaart, 

behoudens tegenbericht aan IB UK, geen broker-dealer te zijn, noch een clearer en 

uitvoerende tussenpersoon voor handel in futures, noch op enigerlei wijze een aan 

dergelijke entiteiten aangesloten of verbonden persoon of werknemer daarvan. De klant 

verklaart hiermede dat op het moment deze in dienst wordt genomen door, of zich 

aansluit bij, een broker-dealer, een clearer of een uitvoerende tussenpersoon voor 

handel in futures, hij of zij IB UK onverwijld hetzij telefonisch hetzij via elektronische 

weg middels de website van IB UK hiervan op de hoogte zal stellen. 

 

10. Joint Accounts: Each joint account holder agrees that each joint 

holder has authority, without notice to the other, to: (i) buy/sell securities, 

futures or other products (including on margin); (ii) receive account 

confirmations and correspondence; (iii) receive and dispose of money, 

securities or other assets; (iv) enter, terminate, or agree to modify this 

Agreement; (v) waive any part of this Agreement; and (vi) deal with IB UK as 

if each joint holder was the sole holder. Notice to any joint holder constitutes 

notice to all joint holders. Each joint account holder is jointly and severally 

liable to IB UK and/or its Affiliates for all account matters. IB UK and/or its 

Affiliates may follow instructions of any joint holder and make delivery to any 

joint account holder individually of any account property.  

 

Upon death of any joint holder, the surviving holder shall give IB UK notice 

by telephone or electronically through the IB UK website and IB UK may, 

before or after notice, initiate proceedings, require documents, retain assets 

and/or restrict transactions as it deems advisable to protect itself against any 

liability or loss. The estate of any deceased joint account holder shall be liable 

and each survivor will be liable, jointly and severally, to IB UK for any debt or 

loss in the account or upon liquidation of the account. Unless Customers 

indicate otherwise, IB UK may presume that account holders are joint tenants 

with rights of survivorship. Upon death of any joint holder, the account shall 

be vested in the surviving holders, without in any manner releasing the 

deceased joint holder's estate from liability.  

 

10. Gezamenlijke rekeningen: houders van een gezamenlijke rekening verlenen 

hiermede elke andere houder van deze rekening de bevoegdheid om zonder 
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voorafgaande melding hiervan aan de andere(n) (i) effecten, futures of andere 

producten (met inbegrip van “on margin”) te kopen/verkopen; (ii) rekeningafschriften 

en briefwisselingen te ontvangen; (iii) gelden, effecten of andere activa te ontvangen en 

daarover te beschikken; (iv) deze overeenkomst aan te gaan, te beëindigen of in te 

stemmen met een wijziging ervan; (v) afstand te doen van aanspraken op enig deel van 

deze overeenkomst; en (vi) in contact te staan met IB UK als ware elke gezamenlijke 

rekeninghouder de enige rekeninghouder. Elke mededeling aan een van de 

gezamenlijke rekeninghouders staat gelijk aan een mededeling aan alle gezamenlijke 

rekeninghouders. Elke gezamenlijke rekeninghouder is hoofdelijk en gezamenlijk 

aansprakelijk jegens IB UK en/of haar dochterondernemingen ten aanzien van alle 

kwesties met betrekking tot de rekening. IB UK en/of haar dochterondernemingen zijn 

gerechtigd instructies van een gezamenlijke rekeninghouder op te volgen en activa op 

de rekening van een van de rekeninghouders te leveren. 

 

In geval van overlijden van een van de gezamenlijke rekeninghouders zal de 

overlevende houder IB UK telefonisch of elektronisch via de website van IB UK 

daarvan op de hoogte stellen en is IB UK bevoegd om voorafgaand aan of na ontvangst 

van deze melding bepaalde procedures op te starten, documenten op te vragen, activa 

vast te houden en/of transacties te beperken indien zij het wenselijk acht zichzelf tegen 

enige aansprakelijkheid of verlies te beschermen. De nalatenschap van een overleden 

gezamenlijke rekeninghouder blijft aansprakelijk en elke overlevende gezamenlijke 

rekeninghouder is hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk jegens IB UK voor op de 

rekening aanwezige of bij de liquidatie van de rekening optredende schulden of 

verliezen. Tenzij de klanten het tegendeel opgeven, mag IB UK veronderstellen dat de 

rekeninghouders gezamenlijke eigenaren zijn voorzien van opvolgingsrecht. In geval 

van overlijden van een van de gezamenlijke rekeninghouders zal de rekening toekomen 

aan de overlevende houders, echter zonder op enige wijze de nalatenschap van de 

overleden gezamenlijke rekeninghouder te vrijwaren van enige aansprakelijkheid. 

 

11. Margin:  

A. Risk of Margin Trading: Margin trading is highly risky 

and may result in a loss of funds greater than Customer has deposited in the 

account. Customer has read the "Disclosure of Risks of Margin Trading" 

provided separately by IB UK.  

 

B. Requirement to Maintain Sufficient Margin Continuously: 

Margin transactions are subject to initial and maintenance margin 

requirements of exchanges, clearinghouses and regulators and also to any 

additional margin requirement of IB UK and/or its Affiliates, which may be 

greater ("Margin Requirements"). IB UK MAY MODIFY MARGIN 

REQUIREMENTS FOR ANY OR ALL CUSTOMERS FOR ANY OPEN OR 

NEW POSITIONS AT ANY TIME, IN IB UK'S SOLE DISCRETION. Customer 

shall monitor their account so that at all times the account contains sufficient 

equity to meet Margin Requirements. IB UK and/or its Affiliates may reject 

any order if the account has insufficient equity to meet Margin Requirements, 

and may delay processing any order while determining margin status. 

Customer shall maintain, without notice or demand, sufficient equity at all 

times to continuously meet Margin Requirements. Formulas for calculating 

Margin Requirements on the IB UK website are indicative only and may not 

reflect actual Margin Requirements. Customers must at all times satisfy 

whatever Margin Requirement is calculated by IB UK and/or its Affiliates.  

 

C. IB UK Will Not Issue Margin Calls: IB UK DOES NOT 

HAVE TO NOTIFY CUSTOMER OF ANY FAILURE TO MEET MARGIN 

REQUIREMENTS PRIOR TO IB UK AND/OR ITS AFFILIATES EXERCISING 

ITS RIGHTS UNDER THIS AGREEMENT. CUSTOMER ACKNOWLEDGES 

THAT IB UK GENERALLY WILL NOT ISSUE MARGIN CALLS; 

GENERALLY WILL NOT CREDIT CUSTOMER'S ACCOUNT TO MEET 

INTRADAY OR OVERNIGHT MARGIN DEFICIENCIES; AND IS 

AUTHORIZED TO LIQUIDATE ACCOUNT POSITIONS IN ORDER TO 

SATISFY MARGIN REQUIREMENTS WITHOUT PRIOR NOTICE.  

 

D. Liquidation of Positions and Offsetting Transactions:  

i. IF AT ANY TIME CUSTOMER'S ACCOUNT 

HAS INSUFFICIENT EQUITY TO MEET MARGIN REQUIREMENTS OR IS 

IN DEFICIT, IB UK AND/OR ITS AFFILIATES HAVE THE RIGHT, IN THEIR 

SOLE DISCRETION, BUT NOT THE OBLIGATION, TO LIQUIDATE ALL OR 

ANY PART OF CUSTOMER'S POSITIONS IN ANY OF CUSTOMER'S IB UK 

ACCOUNTS, INDIVIDUAL OR JOINT, AT ANY TIME AND IN ANY 

MANNER AND THROUGH ANY MARKET OR DEALER, WITHOUT PRIOR 

NOTICE OR MARGIN CALL TO CUSTOMER. CUSTOMER SHALL BE 

LIABLE AND WILL PROMPTLY PAY IB UK AND/OR ITS AFFILIATES FOR 

ANY DEFICIENCIES IN CUSTOMER'S ACCOUNT THAT ARISE FROM 

SUCH LIQUIDATION OR REMAIN AFTER SUCH LIQUIDATION. IB UK 

AND ITS AFFILIATES HAVE NO LIABILITY FOR ANY LOSS SUSTAINED 

BY CUSTOMER IN CONNECTION WITH SUCH LIQUIDATIONS (OR IF 

THE IB UK SYSTEM DELAYS EFFECTING, OR DOES NOT EFFECT, SUCH 

LIQUIDATIONS) EVEN IF CUSTOMER RE-ESTABLISHES ITS POSITION AT 

A WORSE PRICE.  

 

ii. IB UK may allow Customer to pre-request the 

order of liquidation in event of a margin deficiency, but such requests are not 

binding on IB UK and its Affiliates and IB UK and its Affiliates retain sole 

discretion to determine the assets to be liquidated and the order/manner of 

liquidation. IB UK and/or its Affiliates may liquidate through any market or 

dealer, and IB UK or its Affiliates may take the other side of the transactions 

consistent with Applicable Laws. If IB UK liquidates any/all positions in 

Customer's account, such liquidation shall establish Customer's gain/loss and 

remaining indebtedness to IB UK and its Affiliates, if any. Customer shall 

reimburse and hold IB UK and its Affiliates harmless for all actions, omissions, 

costs, fees (including, but not limited to, attorney's fees), or liabilities 

associated with any such transaction undertaken by IB UK and/or its 

Affiliates. If IB UK and/or its Affiliates executes an order for which Customer 

did not have sufficient equity, IB UK and its Affiliates have the right, without 

notice, to liquidate the trade and Customer shall be responsible for any 

resulting loss and shall not be entitled to any resulting profit. 

 

iii. If IB UK does not, for any reason, liquidate 

under-margined positions, and issues a margin call, Customer must satisfy 

such call immediately by depositing funds. Customer acknowledges that even 

if a call is issued, IB UK and/or its Affiliates still may liquidate positions at any 

time. 

 

iv. Customer acknowledges that IB UK and its 

Affiliates also have the right to liquidate all or part of Customer's positions 

without prior notice: (i) if any dispute arises concerning any Customer trade, 

(ii) upon any "Default" as described in Section 16 below, or (iii) whenever IB 

UK and/or its Affiliates deems liquidation necessary or advisable for IB UK's 

and/or its Affiliates’ protection.  

 

E. Margin Trading Acknowledgement: Customer 

acknowledges that where credit is extended to Customer pursuant to margin 

loan facilities provided under the terms of this Agreement, it is likely to 

exceed a sum equivalent to £25,000 (or as amended in the future by the 

Secretary of State for exemption from regulation of consumer credit) at some 
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stage. The maximum amount of the margin loan will be based on the account 

equity.  

 

11.  Margin: 

A.   De aan “margin trading” verbonden risico’s: “margin trading” 

(handelen tegen effecten) is uitermate riskant en kan verliezen tot gevolg hebben die de 

door de klanten op de rekening gestorte bedragen ver te boven gaan. De klant verklaart 

de apart door IB UK geleverde “Verklaring ten aanzien van de risico’s van margin 

trading” gelezen te hebben. 

 

B.  Vereiste tot continue aanwezigheid van voldoende marge: 

transacties in het kader van margin trading zijn onderworpen aan door beurzen, 

clearinginstellingen en toezichthoudende instanties gestelde vereisten ten aanzien van 

de initiële en vervolgens doorlopend aan te houden marge, alsook aan mogelijk hogere 

bijkomende margevereisten van IB UK en/of haar dochterondernemingen 

(“margevereisten”). HET STAAT IB UK TE ALLEN TIJDE VRIJ OM GEHEEL 

NAAR EIGEN INZICHT DE MARGEVEREISTEN VOOR EEN DEEL VAN OF 

AL HAAR KLANTEN TEN AANZIEN VAN ALLE OPENSTAANDE OF 

NIEUWE POSITIES TE WIJZIGEN. Klanten dienen hun rekening op de voet te 

volgen teneinde erop toe te zien dat het te allen tijde een dusdanig saldo vertoont dat 

wordt voldaan aan de margevereisten. IB UK en/of haar dochterondernemingen zijn 

bevoegd orders te weigeren indien het saldo op de rekening in kwestie niet langer aan 

de margevereisten voldoet en mag/mogen tijdens het vaststellen van de actuele marge 

de verwerking van orders opschorten. De klant dient zonder enige voorafgaande 

kennisgeving of verzoek daartoe te allen tijde over een dusdanig saldo te beschikken dat 

doorlopend voldaan wordt aan de margevereisten. De op de website van IB UK 

weergegeven formules ter berekening van de margevereisten zijn slechts indicatief van 

aard en kunnen afwijken van de daadwerkelijke margevereisten. De klant dient te allen 

tijde te voldoen aan alle door IB UK en/of haar dochterondernemingen berekende 

margevereisten. 

 

C.  IB UK verstuurt geen margeherinneringen: IB UK IS NIET 

VERPLICHT OM VOORAFGAAND AAN DE UITOEFENING DOOR IB UK 

EN/OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN VAN HUN RECHTEN DE 

KLANT IN TE LICHTEN OVER MOGELIJK VERZUIM TEN AANZIEN VAN 

DE MARGEVEREISTEN. DE KLANT VERKLAART HIERMEDE IN KENNIS TE 

ZIJN GESTELD VAN HET FEIT DAT IB UK IN GEVAL VAN 

MARGETEKORTEN GEWOONLIJK GEEN HERINNERINGEN ZAL 

UITSTUREN, DE KLANTENREKENING GEWOONLIJK NIET KREDITEREN 

ZAL OM TE VOLDOEN AAN MARGETEKORTEN GEDURENDE DE DAG OF 

DE NACHT, ALSOOK DAT IB UK BEVOEGD IS OM ZONDER 

VOORAFGAANDE KENNISGEVING REKENINGPOSITIES TE LIQUIDEREN 

TENEINDE AAN DE MARGEVEREISTEN TE VOLDOEN. 

 

D.  Liquidatie van posities en verrekening van transacties: 

i.   ZODRA EEN KLANTENREKENING EEN DUSDANIG 

SALDO VERTOONT DAT NIET LANGER WORDT VOLDAAN AAN DE 

MARGEVEREISTEN OF ZODRA DEZE ROOD STAAT, HEBBEN IB UK EN/OF 

HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN TE ALLEN TIJDE ZONDER 

VOORAFGAANDE KENNISGEVING OF MARGEMELDING HET RECHT, 

MAAR NIET DE PLICHT, OM GEHEEL NAAR EIGEN INZICHT EEN DEEL 

VAN OF ALLE POSITIES VAN DE KLANT OP EEN OF MEERDERE 

REKENINGEN VAN DE KLANT IN KWESTIE BIJ IB UK, ONGEACHT OF DIT 

INDIVIDUELE OF GEZAMENLIJKE REKENINGEN ZIJN, OP ENIGE WIJZE 

OP EEN MARKT OF VIA EEN DEALER VAN EIGEN KEUZE TE 

LIQUIDEREN. DE KLANT IS IN DERGELIJKE GEVALLEN GEHOUDEN IB UK 

EN/OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN TERSTOND ALLE ALS 

GEVOLG VAN EEN DERGELIJKE LIQUIDATIE ONTSTANE OF NA EEN 

DERGELIJKE LIQUIDATIE OVERBLIJVENDE TEKORTEN OP DE 

KLANTENREKENING OVER TE MAKEN. IB UK EN HAAR 

DOCHTERONDERNEMINGEN ZIJN OP GENERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK 

VOOR IN VERBAND MET DERGELIJKE LIQUIDATIES (OF NIET OF TE 

LAAT DOOR HET SYSTEEM VAN IB UK UITGEVOERDE LIQUIDATIES) 

DOOR DE KLANT GELEDEN VERLIEZEN, ZELFS NIET INDIEN DE KLANT 

ZIJN POSITIE TEGEN EEN SLECHTERE PRIJS HERSTELT.  

 

ii.   IB UK kan de klant toestaan om in geval van een margetekort de 

liquidatieorder vooraf aan te vragen, hoewel dergelijke verzoeken niet bindend zijn 

voor IB UK en haar dochterondernemingen. Tevens blijft het volledig aan IB UK en 

haar dochterondernemingen om te bepalen welke activa in welke volgorde/op welke 

wijze geliquideerd moeten worden. IB UK en/of haar dochterondernemingen zijn vrij 

in de keuze van de markt waarop of dealer via welke zij activa liquideren en IB UK 

en/of haar dochterondernemingen kunnen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 

de andere zijde van de transacties innemen. Indien IB UK een deel van of alle posities 

op de klantenrekening liquideert, worden de winsten/verliezen alsook enige mogelijke 

overblijvende schulden bij IB UK en/of haar dochterondernemingen aldus vastgesteld. 

De klant is gehouden de bedragen in kwestie over te maken en IB UK en haar 

dochterondernemingen te vrijwaren van ongeacht welke vervolging, verzuim, kosten 

en vergoedingen (met inbegrip van, maar niet uitsluitend, advocaatkosten), alsook 

aansprakelijkheid in verband met de tenuitvoerlegging van een dergelijke transactie 

door IB UK en/of haar dochterondernemingen. Indien IB UK en/of haar 

dochterondernemingen een order uitvoeren zonder dat de klant een toereikend saldo 

had daartoe, hebben IB UK en/of haar dochterondernemingen het recht om zonder 

voorafgaande kennisgeving de transactie te liquideren en is de klant aansprakelijk voor 

eventuele daaruit voortvloeiende verliezen en kan deze geen enkele aanspraak maken 

op eventuele daaruit voortvloeiende winsten.  

 

iii.  Indien IB UK posities waar een te lage marge tegenover staat, 

niet liquideert en daarentegen een margeherinnering stuurt, dient de klant daar 

onmiddellijk aan te voldoen door storting van middelen. De klant verklaart op de 

hoogte te zijn van het feit dat zelfs indien er een herinnering is gestuurd, IB UK en/of 

haar dochterondernemingen nog altijd het recht hebben om de posities op enig moment 

te liquideren. 

 

iv.  De klant onderkent dat IB UK en/of haar dochterondernemingen 

tevens het recht hebben om zonder voorafgaande kennisgeving een deel van of alle 

posities van de klant te liquideren indien: (i) er een conflict bestaat ten aanzien van een 

transactie van de klant, (ii) in geval van “verzuim” zoals hieronder in lid 16 

omschreven, of (iii) IB UK en/of haar dochterondernemingen met het oog op de 

bescherming van IB UK en/of haar dochterondernemingen liquidatie nodig of 

wenselijk achten. 

 

E.  Goedkeuring margin trading: de klant stemt in met het feit dat 

in geval van verruiming van het aan hem of haar geleverde krediet in het kader van de 

krachtens deze overeenkomst geleverde margeleningsfaciliteiten, dit bedrag op enig 

moment naar alle waarschijnlijkheid meer zal bedragen dan een bedrag gelijk aan GBP 

25.000,- (of zoals in de toekomst door de minister van Economische Zaken te wijzigen, 

geldend als maximaal voor vrijstelling van de regelgeving inzake consumentenkrediet 

in aanmerking komend bedrag). De maximale hoogte van de margelening zal worden 

gebaseerd op het op de rekening aanwezige saldo. 

 

12. Universal Accounts: IB UK utilizes the services of its U.S. affiliate 

Interactive Brokers LLC (“IB LLC”) to execute, clear and carry position and 

assets for Customer accounts. An IB UK Universal Account is two underlying 

accounts on the books and records of IB LLC: an SEC-regulated securities 

account and a CFTC-regulated commodity account. Customer authorizes 
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transfers between the securities and commodity accounts to cover Margin 

Requirements and other obligations, and acknowledges IB UK may liquidate 

positions to cover obligations in the other account. Customer authorizes IB UK 

to provide combined confirmations/statements for both accounts. CUSTOMER 

ACKNOWLEDGES THAT ONLY ASSETS IN THE SECURITIES ACCOUNT 

ARE COVERED BY SIPC PROTECTION AND EXCESS COVERAGE AND 

NOT ASSETS IN THE COMMODITY ACCOUNT.  

 

12. Universele rekeningen: IB UK maakt voor de uitvoering, clearing en 

overdracht van posities en activa voor de klantenrekeningen gebruik van de diensten 

van haar Amerikaanse dochteronderneming Interactive Brokers LLC (”IB LLC”). Een 

universele rekening van IB UK (IB UK Universal Account) bestaat uit twee aan elkaar 

gekoppelde rekeningen in de boekhouding en archieven van IB LLC: enerzijds een 

onder het toezicht van de SEC vallende effectenrekening en anderzijds een onder het 

toezicht van de CFTC vallende commodity-rekening. De klant geeft toestemming voor 

overboekingen tussen de effecten- en commodity-rekening indien nodig om te voldoen 

aan de margevereisten en andere verplichtingen, en onderkent dat IB UK kan 

overgaan tot liquidatie van posities ter dekking van de verplichtingen op de andere 

rekening. De klant machtigt IB UK tot levering van gecombineerde 

bevestigingen/rekeningafschriften voor beide rekeningen. DE KLANT VERKLAART 

OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN HET FEIT DAT UITSLUITEND DE OP DE 

EFFECTENREKENING GEHOUDEN ACTIVA ONDER SIPC-BESCHERMING 

VALLEN EN DE DEKKING TE BOVEN GAAN, EN DE ACTIVA OP DE 

COMMODITY-REKENING GEENSZINS. 

 

13. Short Sales: Customer acknowledges that short sales must be done 

in a margin account, subject to Margin Requirements, and that if IB UK and/or 

its Affiliates cannot borrow stock (or re-borrow after a recall notice) IB UK 

and/or its Affiliates may buy-in stock on Customer's behalf, without notice to 

Customer, to cover short positions and Customer is liable for any losses/costs.  

 

13. Short verkopen: de klant verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat short 

verkopen geëffectueerd behoren te worden middels een van margevereisten voorziene 

margerekening en dat indien IB UK en/of haar dochterondernemingen geen effecten 

kunnen lenen (of teruglenen na een recall notice) IB UK en/of haar 

dochterondernemingen zonder melding daarvan namens de klant effecten inkopen 

kunnen om short posities te dekken en dat de klant daarbij dan aansprakelijk is voor 

mogelijke verliezen/kosten.  

 

14.  IB UK's Right to Loan/Pledge Customer Assets: As allowed by 

Applicable Laws, IB UK and/or its Affiliates are authorized by Customer to 

lend to itself or others Customer securities or assets. IB UK and/or its Affiliates 

may, without notice, pledge, re-pledge, hypothecate or re-hypothecate 

Customer securities and assets, separately or together with those of other 

customers, for any amount due in any IB UK account in which Customer has 

an interest, without retaining in IB UK's or its Affiliates’ possession or control 

a like amount of assets. For loans of securities, IB UK and/or its Affiliates may 

receive financial and other benefits to which Customer is not entitled. Such 

loans could limit Customer's ability to exercise securities' voting rights. 

 

14. Het recht van IB UK om activa van klanten te verlenen/verpanden: in 

zoverre toegestaan door het toepasselijk recht geeft de klant IB UK en/of haar 

dochterondernemingen het recht om effecten en activa te verlenen aan zichzelf of 

andere klanten. IB UK en/of haar dochterondernemingen zijn bevoegd om zonder 

voorafgaande kennisgeving effecten en activa van de klant, apart of samen met die van 

andere klanten en ten belope van elk op een rekening bij IB UK waar de klant een 

belang in heeft verschuldigd bedrag te verpanden, herverpanden, belenen en 

herbelenen, zonder dat daar een gelijk bedrag aan activa in het bezit of onder het 

zeggenschap van IB UK en/of haar dochterondernemingen tegenover hoeft te staan. IB 

UK en/of haar dochterondernemingen kunnen voor de verlening van effecten mogelijk 

financiële of andere voordelen ontvangen waarop de klant geen recht heeft. 

Onderhavige leningen kunnen het vermogen van de klant om de aan de effecten 

verbonden stemrechten uit te oefenen mogelijk beperken. 

 

15. Security Interest: All Customer assets of any kind held by or on 

behalf of IB UK and/or its Affiliates for Customer's account are hereby pledged 

to IB UK and/or its Affiliates and are subject to a perfected first priority lien 

and security interest in their favor to secure performance of obligations and 

liabilities to IB UK and/or its Affiliates arising under this or any other 

Agreement. 

 

15. Zekerheidsrecht: alle vormen van klantenactiva die voor rekening van de 

klant in bewaring zijn bij of namens IB UK en/of haar dochterondernemingen, worden 

hierbij verpand aan IB UK en/of haar dochterondernemingen en zijn onderhevig aan 

een volledig prioritair pandrecht en zekerheidsrecht te hunnen faveure, ter 

waarborging van de verplichtingen aan IB UK en/of haar dochterondernemingen 

krachtens deze of enige andere overeenkomst. 

 

16. Event of Default: A "Default" occurs automatically, without notice 

upon: (i) Customer breach/repudiation of any agreement with IB UK and/or 

any of its Affiliates ; (ii) Customer’s failure to provide assurance satisfactory to 

IB UK of performance of an obligation, after request from IB UK in IB UK's 

sole discretion; (iii) proceedings by/against Customer under any bankruptcy, 

insolvency, or similar law; (iv) assignment for the benefit of Customer's 

creditors; (v) appointment of a receiver, trustee, liquidator or similar officer for 

Customer or Customer property; (vi) Customer representations being untrue 

or misleading when made or later becoming untrue; (vii) legal incompetence 

of Customer; (viii) proceeding to suspend Customer business or license by any 

regulator or organization; (ix) IB UK having reason to believe that any of the 

foregoing is likely to occur imminently.  

 

Customer unconditionally agrees that, upon a Default, IB UK may terminate 

any or all IB UK's and/or its Affiliates’ obligations to Customer and IB UK and 

its Affiliates shall have the right in its discretion, but not the obligation, 

without prior notice, to liquidate all or any part of Customer's positions in any 

IB UK account, individual or joint, at any time and any manner and through 

any market or dealer. Customer shall reimburse and hold IB UK and its 

Affiliates harmless for all actions, omissions, costs, fees (including, but not 

limited to, attorney's fees), or liabilities associated with any Customer Default 

or any transaction undertaken by IB UK and/or its Affiliates upon Default.  

 

16.  Verzuim: er is automatisch, zonder voorafgaand bericht, sprake van 

verzuim ingeval: (i) de klant inbreuk pleegt op de tussen hem of haar en IB UK en/of 

haar dochterondernemingen gesloten overeenkomsten of deze opzegt; (ii) de klant op 

enig moment niet in staat is om IB UK op haar verzoek afdoende zekerheden te bieden 

ten aanzien van de uitvoering van een verplichting; (iii) sprake is van gerechtelijke 

actie door/tegen de klant krachtens wetgeving inzake faillissement, insolventie of 

soortgelijke; (iv) sprake is van afstand ten gunste van crediteuren van de klant; (v) 

sprake is van aanstelling van een curator, trustee, liquidator of een soortgelijke 

functionaris voor de klant of de bezittingen van de klant; (vi) de door de klant 

opgegeven informatie tijdens de verstrekking ervan onwaar of misleidend was of 

ingeval deze later onwaar is geworden; (vii) sprake is van handelsonbekwaamheid van 

de klant; (viii) sprake is van geëntameerde gerechtelijke actie door een toezichthouder 

of enig andere organisatie ter opschorting van de licentie of de 

ondernemingsactiviteiten van de klant; (ix) IB UK gerede aanleiding heeft te 

veronderstellen dat een van de voorgaande gevallen ophanden is. 
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De klant geeft IB UK onvoorwaardelijk toestemming om in geval van verzuim een deel 

van of alle verplichtingen van IB UK en/of haar dochterondernemingen jegens de klant 

op te zeggen en geeft IB UK en/of haar dochterondernemingen het recht, maar niet de 

verplichting, om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving 

een deel van of alle posities van de klant op een of meerdere rekeningen bij IB UK van 

de klant in kwestie, ongeacht of dit individuele of gezamenlijke rekeningen betreft, op 

enige wijze op een markt of via een dealer van eigen keuze te liquideren. De klant is 

gehouden de bedragen in kwestie over te maken en IB UK en haar 

dochterondernemingen te vrijwaren van elke vorm van vervolging, verzuim, kosten en 

vergoedingen (met inbegrip van, maar niet uitsluitend, advocaatkosten), alsook van 

enige vorm van aansprakelijkheid in verband met verzuim aan de zijde van de klant of 

met door IB UK en/of haar dochterondernemingen naar aanleiding van verzuim 

uitgevoerde transacties.  

 

17. Suspicious Activity: If IB UK in its sole discretion believes that a 

Customer account has been involved in any fraud or crime or violation of laws 

or regulations, or has been accessed unlawfully, or is otherwise involved in 

any suspicious activity (whether victim or perpetrator or otherwise), IB UK 

may suspend or freeze the account or any privileges of the account, may freeze 

or liquidate funds or assets, or may utilize any of the remedies in this 

Agreement for a "Default".  

 

17. Verdachte activiteiten: indien IB UK geheel op basis van eigen 

overwegingen meent dat een klantenrekening betrokken is geweest bij fraude, misdaad 

of inbreuken op de wet- en regelgeving, er door iemand illegaal toegang toe is 

verschaft, of op enige andere wijze betrokken is bij verdachte activiteiten (hetzij als 

slachtoffer, hetzij als dader, hetzij anderszins), is IB UK gerechtigd om de rekening of 

de daaraan verbonden privileges op te schorten of te bevriezen, de middelen of de activa 

te bevriezen of te liquideren, alsook om gebruik te maken van de in deze overeenkomst 

onder “Verzuim” weergegeven maatregelen.  

 

18. Multi-Currency Function in IB UK Accounts:  

A. Customers may be able to trade products denominated in 

different currencies using a base currency chosen by Customer. Upon 

purchase of a product denominated in a different currency from the base 

currency, a margin loan is created to fund the purchase, secured by the assets 

in Customer's accounts. If Customer maintains positions denominated in 

foreign currencies, IB UK and/or its Affiliates will calculate Margin 

Requirements by applying exchange rates specified by IB UK and/or its 

Affiliates. IB UK WILL APPLY "HAIRCUTS" (A PERCENTAGE DISCOUNT 

ON THE FOREIGN CURRENCY EQUITY AMOUNT) TO REFLECT THE 

POSSIBILITY OF FLUCTUATING EXCHANGE RATES BETWEEN THE BASE 

CURRENCY AND THE FOREIGN CURRENCY. CUSTOMER MUST 

CLOSELY MONITOR MARGIN REQUIREMENTS AT ALL TIMES, 

PARTICULARLY FOR POSITIONS DENOMINATED IN FOREIGN 

CURRENCIES, BECAUSE FLUCTUATION IN THE CURRENCY AND THE 

VALUE OF THE UNDERLYING POSITION CAN CAUSE A MARGIN 

DEFICIT. 

 

B. Customer agrees that IB UK’s obligations to Customer 

shall be denominated in: (i) the United States dollar; (ii) a currency in which 

funds were deposited by Customer or were converted at the request of 

Customer, to the extent of such deposits and conversions; or (iii) a currency in 

which funds have accrued to the customer as a result of trading conducted on 

a designated contract market or registered derivatives transaction execution 

facility, to the extent of such accruals. Information regarding Customer’s 

currency conversions is provided on the IB UK customer statements. 

Customer further agrees that IB UK and/or its Affiliates may hold customer 

funds in: (i) the United States; (ii) a money center country as defined by the US 

Commodity Exchange Act & regulations thereunder; or (iii) the country of 

origin of the currency. In addition, Customer acknowledges and authorizes IB 

UK and/or its Affiliates to hold Customer’s funds outside the United States, in 

a jurisdiction that is neither a money center country nor the country of origin 

of the currency in order to facilitate Customer’s trading in investments 

denominated in that currency.  

 

18. Meervoudige-valutafunctie van IB UK-rekeningen: 

A.  Klanten kunnen ervoor kiezen in producten te handelen die 

genoteerd zijn in uiteenlopende valuta’s, dit onder gebruikmaking van een door de 

klant te kiezen basisvaluta. Ingeval er een product gekocht wordt in een van deze 

basisvaluta afwijkende munteenheid, wordt een margelening gecreëerd ter financiering 

van de aankoop, met de activa op de klantenrekeningen als borg. Indien de klant in 

buitenlandse valuta genoteerde posities handhaaft, zal/zullen IB UK en/of haar 

dochterondernemingen de margevereisten berekenen onder gebruikmaking van door IB 

UK en/of haar dochterondernemingen vast te stellen wisselkoersen. IB UK ZAL EEN 

SURPLUSPERCENTAGE, DE ZOGEHETEN “HAIRCUT” TOEPASSEN 

(AFTREK VAN EEN BEPAALD PERCENTAGE VAN HET DESBETREFFENDE 

BEDRAG AAN VREEMDE VALUTA) TER COMPENSATIE VAN MOGELIJKE 

SCHOMMELINGEN IN DE WISSELKOERSEN TUSSEN DE BASISVALUTA 

EN DE VREEMDE VALUTA IN KWESTIE. DE KLANT DIENT DE 

MARGEVEREISTEN TE ALLEN TIJDE NAUWLETTEND IN HET OOG TE 

HOUDEN, IN HET BIJZONDER ALS HET GAAT OM IN VREEMDE VALUTA 

GENOTEERDE POSITIES, GEZIEN HET FEIT DAT SCHOMMELINGEN IN 

DE VREEMDE VALUTA EN DE WAARDE VAN DE ONDERLIGGENDE 

POSITIE EEN MARGETEKORT KUNNEN VEROORZAKEN. 

 

B.  De klant geeft toestemming voor de notering van de 

verplichtingen van IB UK jegens de klant in: (i) Amerikaanse dollars; (ii) een 

munteenheid waarin de klant middelen gestort heeft of waarin op verzoek van de klant 

andere valuta’s zijn omgezet, ten belope van het totaalbedrag van deze stortingen en 

conversies; of (iii) een munteenheid waarin de klant dankzij beleggingen op een 

specifieke contractmarkt of middels een geregistreerde uitvoeringsfaciliteit voor 

derivatentransacties zijn beleggingen heeft zien groeien, ten belope van het 

totaalbedrag van deze aangroei. Inlichtingen met betrekking tot voor de klant 

uitgevoerde valutaomrekeningen worden weergegeven op de door IB UK aan de klant 

geleverde rekeningafschriften. Verder geeft de klant IB UK en/of haar 

dochterondernemingen toestemming om gelden van de klant in bewaring te nemen in: 

(i) de Verenigde Staten; (ii) een “money center country” overeenkomstig de definities 

van de US Commodity Exchange Act en de daaruit voortvloeiende regelgeving; (iii) 

het land van oorsprong van de munteenheid. Tot slot machtigt de klant IB UK en/of 

haar dochterondernemingen tot bewaring van de geldelijke middelen van de klant 

buiten de Verenigde Staten in een land dat noch een “money center country” is, noch 

het land van oorsprong van de munteenheid, teneinde het de klant eenvoudiger te 

maken te beleggen in producten die in de gegeven munteenheid genoteerd zijn. 

 

19. Foreign Currency Exchange ("Forex") Transactions:  

A. HIGH RISKS OF FOREX TRADING: FOREX TRADING IS 

GENERALLY UNREGULATED, IS HIGHLY RISKY DUE TO THE 

LEVERAGE (MARGIN) INVOLVED, AND MAY RESULT IN LOSS OF 

FUNDS GREATER THAN CUSTOMER DEPOSITED IN THE ACCOUNT. 

Customer acknowledges the "Risk Disclosure Statement for Forex Trading and 

Multi-Currency Accounts" provided separately by IB UK.  

 

B. For Forex transactions, IB UK and/or its Affiliates 

generally will act as agent or riskless principal and charge a fee. IB UK may 
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effect Forex transactions through an affiliate or third party, which may profit 

or lose from such transactions. Customer agrees that IB UK and/or its 

Affiliates may transfer to or from Customer's regulated futures or securities 

account(s) from or to any of Customer's non-regulated Forex account any 

funds or assets that may be required to avoid margin calls, reduce debit 

balances or for any other lawful reason. 

 

C. Netting: (i) Netting by Novation. Each Forex transaction 

between Customer and IB UK will immediately be netted with all then 

existing Forex transactions between Customer and IB UK for the same 

currencies to constitute one transaction. (ii) Payment Netting. If on any 

delivery date more than one delivery of a currency is due, each party shall 

aggregate the amounts deliverable and only the difference shall be delivered. 

(iii) Close-Out Netting. If Customer: (a) incurs a margin deficit in any IB UK 

account, (b) defaults on any obligation to IB UK and/or its Affiliates, (c) 

becomes subject to bankruptcy, insolvency or other similar proceedings, or (d) 

fails to pay debts when due, IB UK and/or its Affiliates have the right but not 

the obligation to close-out Customer's Forex transactions, liquidate all or some 

of Customer's collateral and apply the proceeds to any debt to IB UK and/or its 

Affiliates. (iv) Upon Close-Out Netting or any "Default", all outstanding Forex 

transactions will be deemed terminated as of the time immediately preceding 

the triggering event, petition or proceeding. (v) IB UK's rights herein are in 

addition to any other rights IB UK has (whether by agreement, by law or 

otherwise).  

 

D. Nothing herein constitutes a commitment of IB UK and/or 

its Affiliates to offer Forex transactions generally or to enter into any specific 

Forex transaction. IB UK and/or its Affiliates reserve the unlimited right to 

refuse any Forex order or to decline to quote a two-way market in any 

currency.  

 

19. Deviezentransacties: 

A.  DE HANDEL IN DEVIEZEN IS ZEER RISKANT: DE 

HANDEL IN VREEMDE VALUTA IS IN HET ALGEMEEN NIET 

GEREGULEERD EN VERTEGENWOORDIGT ALS GEVOLG VAN DE HIERBIJ 

BETROKKEN LEVERAGE (MARGE) EEN ZEER HOOG RISICO EN KAN 

ALDUS VERLIEZEN TOT GEVOLG HEBBEN DIE DE DOOR DE KLANT OP 

ZIJN DE REKENING GESTORTE BEDRAGEN VER TE BOVEN GAAN. De klant 

verklaart de apart door IB UK geleverde “Verklaring ten aanzien van de risico’s van 

deviezentransacties en meervoudige-valutarekeningen” gelezen te hebben. 

 

B.   IB UK en/of haar dochterondernemingen zullen als het om 

deviezentransacties gaat over het algemeen als bemiddelaar of een risicoloze principaal 

optreden en een vergoeding in rekening brengen. Het staat IB UK vrij 

deviezentransacties uit te voeren middels een dochteronderneming of derde partij, die 

op dergelijke transacties winst kan boeken of verlies kan lijden. De klant geeft IB UK 

en/of haar dochterondernemingen toestemming om ter vermijding van 

margemeldingen, ter vermindering van debetsaldo’s alswel op grond van enige andere 

wettige reden, alle mogelijke middelen of activa over te maken van of naar een/de 

ongereguleerde deviezenrekening van de klant van of naar een/de gereguleerde futures- 

of effectenrekening van de klant. 

 

C.   Saldering van vorderingen (“netting”): (i) Saldering van 

vorderingen via schuldvernieuwing: elke deviezentransactie tussen de klant en IB UK 

zal terstond worden gesaldeerd met alle op dat moment bestaande deviezentransacties 

voor één en dezelfde munteenheid tussen de klant en IB UK en gebundeld worden tot 

één enkele transactie. (ii) Saldering van betalingen: indien op een gegeven leverdatum 

meerdere deviezenleveringen geleverd moeten worden, zal elke partij de te leveren 

bedragen bij elkaar voegen en zal alleen het verschil ertussen geleverd worden. (iii) 

Saldering met vervroegde vervaldatum: indien de klant (a) op (één van) zijn 

rekening(en) bij IB UK een te lage marge heeft, (b) zijn verplichtingen jegens IB UK 

en/of haar dochterondernemingen niet nakomt, (c) onderwerp wordt van gerechtelijke 

acties wegens faillissement, insolventie of iets soortgelijks, of (d) niet op tijd is met de 

betaling van schulden, dan hebben IB UK en/of haar dochterondernemingen het recht, 

doch niet de verplichting, om de deviezentransacties van de klant met vervroegde 

vervaldatum te salderen, het onderpand van de klant geheel of gedeeltelijk te liquideren 

en de opbrengsten daarvan te verrekenen met nog bij IB UK en/of haar 

dochterondernemingen openstaande schuldposities. (iv) In geval van saldering met 

vervroegde vervaldatum of enige vorm van “verzuim” worden alle deviezentransacties 

op het moment dat onmiddellijk voorafgaat aan de daartoe aanleiding gevende 

gebeurtenis, het rekest of de gerechtelijke actie als beëindigd beschouwd. (v) De in dit 

artikel beschreven rechten van IB UK komen bovenop alle overige rechten waarover IB 

UK (hetzij bij overeenkomst, bij wet of anderszins) reeds beschikt. 

 

D.   Niets in dit artikel vormt een algemene verplichting voor IB UK 

en/of haar dochterondernemingen om deviezentransacties te leveren of om deze of gene 

specifieke deviezentransacties aan te gaan. IB UK en/of haar dochterondernemingen 

houden zich het onbeperkte recht voor om deviezentransacties te weigeren of om te 

weigeren voor een bepaalde muntsoort een vraag- en aanbodmarkt te noteren. 

 

20. Commodity Options and Futures Not Settled in Cash: Customer 

acknowledges that: (A) commodity options cannot be exercised and must be 

closed out by offset; and (B) for futures contracts that settle not in cash but by 

physical delivery of the commodity (including currencies not on IB UK's 

Deliverable Currency List), Customer cannot make or receive delivery. If 

Customer has not offset a commodity option or physical delivery futures 

position prior to the deadline on the IB UK website, IB UK and its Affiliates 

are authorized to roll or liquidate the position or liquidate any position or 

commodity resulting from the option or futures contract, and Customer is 

liable for all losses/costs. 

 

20.  Niet contant afgewikkelde grondstoffenopties en futures: de klant verklaart 

op de hoogte te zijn van het feit dat: (A) grondstoffenopties niet kunnen worden 

uitgeoefend en middels verrekening beëindigd dienen te worden; en (B) hij of zij in 

geval van futurescontracten die niet contant maar wel middels fysieke levering van de 

grondstof afgewikkeld worden (met inbegrip van munteenheden die niet op de lijst van 

door IB UK leverbare valuta’s voorkomen), geen levering kan doen of ontvangen. 

Indien de klant zijn of haar grondstoffenoptie of fysiek te leveren future niet 

voorafgaand aan de op de website van IB UK weergegeven deadline verrekent, zijn IB 

UK en/of haar dochterondernemingen bevoegd de positie te verschuiven of te 

liquideren of elke uit het optie- of futurescontract voortvloeiende positie of grondstof te 

liquideren, waarbij de klant aansprakelijk is voor mogelijke verliezen of kosten. 

 

21. Commissions and Fees, Interest Charges, Funds: Commissions and 

fees are as specified on the IB UK website unless otherwise agreed in writing 

by an officer of IB UK. Customer acknowledges that IB UK deducts 

commissions/fees from Customer accounts, which will reduce account equity. 

Positions will be liquidated if commissions or other charges cause a margin 

deficiency. Changes to commissions/fees are effective immediately upon either 

of: posting on the IB UK website or email or other written notice to Customer. 

IB UK shall pay credit interest to and charge debit interest from Customer at 

interest rates and terms on the IB UK website. Customer funds will not be 

disbursed until after transactions are settled. Terms and conditions for deposit 

and withdrawal of funds (including holding periods) are as specified on the IB 

UK website. 
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21. Provisies, vergoedingen, rentelasten, financiële middelen: de provisies en 

vergoedingen zijn overeenkomstig hetgeen staat weergegeven op de website van IB 

UK, behoudens andersluidende schriftelijke toestemming van een vertegenwoordiger 

van IB UK. De klant verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat IB UK 

provisies/vergoedingen aftrekt van de saldi van de klantenrekeningen, met een lagere 

rekeningsaldo tot gevolg. Posities worden geliquideerd indien provisies of andere 

kosten leiden tot een te kleine marge. Wijzigingen aan provisies/vergoedingen zijn 

onmiddellijk van kracht na publicatie op de website van IB UK alsook na notificatie via 

e-mail of op enige andere schriftelijke wijze aan de klant. IB UK betaalt creditrente aan 

en brengt debetrente in rekening bij de klant tegen de op de website van IB UK 

weergegeven rentevoeten en voorwaarden. Klantentegoeden worden pas vrijgegeven 

wanneer alle transacties zijn afgerond. De voorwaarden voor de storting en opname 

van contanten (met inbegrip van de duur waarvoor deze worden gehouden) staan 

weergegeven op de website van IB UK. 

 

22. Account Deficits: If a cash account incurs a deficit, margin interest 

rates will apply until the balance is repaid, and IB UK has the right, but not the 

obligation, to treat the account as a margin account. CUSTOMER AGREES TO 

PAY REASONABLE COSTS OF COLLECTION FOR ANY UNPAID 

CUSTOMER DEFICIT, INCLUDING ATTORNEYS' AND COLLECTION 

AGENT FEES. 

 

22. Ontoereikende saldi: indien er op een contantenrekening een debetsaldo 

ontstaat, worden margerentevoeten gehanteerd tot het moment waarop de rekening is 

aangezuiverd en heeft IB UK het recht, maar niet de verplichting, om de rekening te 

behandelen als een margerekening. DE KLANT STEMT HIERMEDE IN MET DE 

BETALING VAN REDELIJKE KOSTEN VOOR DE INNING VAN DEBETSALDI 

OP DE REKENING VAN DE KLANT, MET INBEGRIP VAN ADVOCAAT- EN 

DEURWAARDERSKOSTEN. 

 

23. Risks of Foreign Markets; After Hours Trading: Customer 

acknowledges that trading securities, options, futures, currencies, or any 

product on a foreign market is speculative and involves high risk. There also 

are special risks of trading outside ordinary market hours, including risk of 

lower liquidity, higher volatility, changing prices, un-linked markets, news 

announcements affecting prices, and wider spreads. Customer represents that 

Customer is knowledgeable and able to assume these risks. 

 

23. Aan buitenlandse markten verbonden risico's; handel na sluitingstijd: de 

klant verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de handel in effecten, opties, 

futures, deviezen of andere producten op een buitenlandse markt speculatief van 

karakter is en hoge risico's met zich meebrengt. Ook zijn er specifieke risico's 

verbonden aan de handel na sluiting van de handelsvloer, waaronder het risico op een 

lagere liquiditeit, hogere volatiliteit, veranderende prijzen, niet onderling verbonden 

markten, de publicatie van nieuws met effect op de prijzen en grotere verschillen 

tussen aan- en verkoopprijs. De klant verklaart hiermede hiervan op de hoogte te zijn 

alsook in staat te zijn deze risico's grondig in te schatten. 

 

24. Knowledge of Securities, Warrants and Options; Corporate Actions: 

Customer acknowledges Customer's responsibility for knowing the terms of 

any securities, options, warrants or other products in Customer's account, 

including upcoming corporate actions (e.g., tender offers, reorganizations, 

stock splits, etc.). IB UK and its Affiliates have no obligation to notify 

Customer of deadlines or required actions or dates of meetings, nor are IB UK 

and its Affiliates obligated to take any action without specific written 

instructions sent by Customer to IB UK electronically through the IB UK 

website. 

 

24. Kennis over effecten, warrants en opties; beheerhandelingen (corporate 

actions): de klant erkent zijn of haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn 

of haar kennis van de voorwaarden die verbonden zijn aan de op de klantenrekening 

aanwezige effecten, opties, warrants en andere producten, met inbegrip van 

aankomende beheerhandelingen (zoals een tenderbod, reorganisaties, 

aandelensplitsingen, enz.). IB UK en/of haar dochterondernemingen zijn op generlei 

wijze verplicht de klant in te lichten over deadlines of te verrichten handelingen, noch 

over data en vergaderingen, en IB UK en/of haar dochterondernemingen zijn zonder 

voorafgaande schriftelijke, via elektronische weg middels de website van IB UK aan IB 

UK verstuurde instructies van de klant, eveneens op generlei wijze verplicht om enige 

actie te ondernemen. 

 

25. Quotes, Market Information, Research and Internet Links: Quotes, 

news, research and information accessible through IB UK (including through 

links to outside websites) ("Information") may be prepared by independent 

providers (“Provider”). The Information is the property of IB UK and/or its 

Affiliates, the Providers or their licensors and is protected by law. Customer 

agrees not to reproduce, distribute, sell or commercially exploit the 

Information in any manner without written consent of IB UK or the Providers. 

IB UK reserves the right to terminate access to the Information. None of the 

Information constitutes a recommendation by IB UK and/or its Affiliates or a 

solicitation to buy or sell. Neither IB UK (including its Affiliates) nor the 

Providers guarantee accuracy, timeliness, or completeness of the Information, 

and Customer should consult an advisor before making investment decisions. 

RELIANCE ON QUOTES, DATA OR OTHER INFORMATION IS AT 

CUSTOMER'S OWN RISK. IN NO EVENT WILL IB UK, ITS AFFILIATES, OR 

THE PROVIDERS BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, 

SPECIAL OR INDIRECT DAMAGES ARISING FROM USE OF THE 

INFORMATION. THERE IS NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 

IMPLIED, REGARDING THE INFORMATION, INCLUDING WARRANTY 

OF MERCHANTIBILITY, WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR 

USE, OR WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT.  

 

25. Noteringen, marktinformatie, onderzoek en internetlinks: Via IB UK 

toegankelijke noteringen, nieuws, onderzoek en informatie (met inbegrip van via links 

toegankelijke externe websites) (“informatie”) kunnen worden samengesteld door 

onafhankelijke leveranciers (“leverancier”). De informatie is eigendom van IB UK 

en/of haar dochterondernemingen, de leveranciers of hun vergunninggevers en is bij 

wet beschermd. De klant verbindt zich ertoe om zonder schriftelijke toestemming 

daartoe van IB UK of de leveranciers de informatie op geen enkele wijze te verspreiden, 

te verkopen of commercieel uit te buiten. IB UK behoudt zich het recht voor de toegang 

tot informatie af te sluiten. De verstrekte informatie vormt op geen enkele wijze een 

aanbeveling of aansporing tot kopen of verkopen. IB UK (met inbegrip van haar 

dochterondernemingen), noch de leveranciers garanderen de juistheid, actualiteit of 

volledigheid van de informatie en de klant behoort een adviseur te raadplegen alvorens 

een beleggingsbeslissing te nemen. INDIEN DE KLANT ZICH DESONDANKS OP 

NOTERINGEN, DATA OF ANDERSOORTIGE INFORMATIE VERLAAT, DAN 

IS DAT GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. IB UK, HAAR 

DOCHTERONDERNEMINGEN, NOCH DE LEVERANCIERS KUNNEN OP 

ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE 

RESULTERENDE, INCIDENTELE, SPECIALE OF INDIRECTE GEVOLGEN 

VAN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE. ER BESTAAT OP GEEN ENKELE 

WIJZE, NOCH EXPLICIET, NOCH IMPLICIET OOK MAAR ENIGE 

AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE INFORMATIE, 

BIJVOORBEELD TEN AANZIEN VAN INFORMATIE OVER 

VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK GEBRUIK 

OF VASTSTELLING VAN NIET-INBREUK. 
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26. License to Use IB UK Software: IB UK grants Customer a non-

exclusive, non-transferable license to use IB UK’s and its Affiliates’ Software 

(“IB UK Software”) solely as provided herein. Title to IB UK Software and 

updates shall remain the sole property of IB UK and/or its Affiliates, including 

all patents, copyrights and trademarks. Customer shall not sell, exchange, or 

transfer the IB UK Software to others. Customer shall not copy, modify, 

translate, decompile, reverse engineer, disassemble or reduce to a human 

readable form, or adapt, the IB UK Software or use it to create a derivative 

work, unless authorized in writing by an officer of IB UK. IB UK and/or its 

Affiliates are entitled to immediate injunctive relief for threatened breaches of 

these undertakings.  

 

26. Vergunning voor de gebruikmaking van software van IB UK: IB UK 

verleent de klant hiermede een niet-exclusieve, niet-overdraagbare vergunning om, 

uitsluitend op basis van de bepalingen van onderhavige overeenkomst, gebruik te 

maken van software van IB UK en/of haar dochterondernemingen (“IB UK-

software”). Het recht op de IB UK-software en updates daarvan blijft 

onvervreemdbaar in handen van IB UK en/of haar dochterondernemingen, met 

inbegrip van alle octrooien, auteursrechten en handelsmerken. Het is de klant niet 

toegestaan om de IB UK-software op enigerlei wijze te verkopen of over te dragen aan 

derden of met hen uit te wisselen. Tevens is het de klant behoudens andersluidende 

schriftelijke toestemming van een vertegenwoordiger van IB UK verboden om de IB 

UK-software te verkopen, te wijzigen, te vertalen, te decompileren, na te bouwen, te 

ontleden of terug te brengen tot een voor mensen leesbare vorm of deze aan te passen of 

te gebruiken voor de samenstelling van een afgeleid product. In geval van dreigende 

inbreuk op deze bepalingen hebben IB UK en/of haar dochterondernemingen het recht 

op de onmiddellijke uitvoering van dwangmaatregelen. 

 

27. LIMITATION OF LIABILITY AND LIQUIDATED DAMAGES 

PROVISION: CUSTOMER ACCEPTS IB UK’S AND ITS AFFILATE’S 

TECHNOLOGY, SOFTWARE AND TRADING SYSTEM (“IB UK SYSTEM”) 

"AS IS", AND WITHOUT WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, 

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE, PURPOSE 

OR APPLICATION; TIMELINESS; FREEDOM FROM INTERRUPTION; OR 

ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING FROM TRADE USAGE, COURSE 

OF DEALING OR COURSE OF PERFORMANCE. UNDER NO 

CIRCUMSTANCES SHALL IB UK AND ITS AFFILIATES BE LIABLE FOR 

ANY PUNITIVE, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR 

CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGES, INCLUDING LOSS OF BUSINESS, 

PROFITS OR GOODWILL. IB UK AND ITS AFFILIATES SHALL NOT BE 

LIABLE TO CUSTOMER BY REASON OF DELAYS OR INTERRUPTIONS OF 

SERVICE OR TRANSMISSIONS, OR FAILURES OF PERFORMANCE OF 

THE IB UK SYSTEM, REGARDLESS OF CAUSE, INCLUDING, BUT NOT 

LIMITED TO, THOSE CAUSED BY HARDWARE OR SOFTWARE 

MALFUNCTION; GOVERNMENTAL, EXCHANGE OR OTHER 

REGULATORY ACTION; ACTS OF GOD; WAR, TERRORISM, OR IB UK'S 

OR ITS AFFILIATES’ INTENTIONAL ACTS. CUSTOMER RECOGNIZES 

THAT THERE MAY BE DELAYS OR INTERRUPTIONS IN THE USE OF THE 

IB UK SYSTEM, INCLUDING, FOR EXAMPLE, THOSE CAUSED 

INTENTIONALLY BY IB UK AND/OR ITS AFFILIATES FOR PURPOSES OF 

SERVICING THE IB UK SYSTEM. IN NO EVENT SHALL IB UK'S AND ITS 

AFFILIATES’ AGGREGATE LIABILITY, REGARDLESS OF THE FORM OF 

ACTION AND DAMAGES SUFFERED BY CUSTOMER, EXCEED THE 

HIGHEST TOTAL MONTHLY COMMISSIONS PAID BY CUSTOMER TO IB 

UK OVER THE 6 MONTHS PRIOR TO ANY INCIDENT.  

 

27. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID EN 

SCHADEVERGOEDINGEN: DE KLANT ACCEPTEERT DE TECHNOLOGIE, 

DE SOFTWARE EN HET HANDELSSYSTEEM VAN IB UK EN HAAR 

DOCHTERONDERNEMINGEN (“IB UK-SYSTEEM”) IN DE STAAT EN 

UITVOERING WAARIN DEZE WORDEN AANGELEVERD, ZONDER 

EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR 

NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN 

VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK 

GEBRUIK, DOELEINDE OF TOEPASSING, ALSOOK ACTUALITEIT, 

VRIJWARING VAN ONDERBREKINGEN OF ENIGE ANDERE IMPLICIETE 

GARANTIE VOORTVLOEIEND UIT DE HANDELSUSANCE. IB UK EN/OF 

HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN ZIJN IN GEEN GEVAL 

AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE STRAFBARE, INDIRECTE, INCIDENTELE, 

SPECIALE OF RESULTERENDE VERLIEZEN OF SCHADE, MET INBEGRIP 

VAN GEDERFDE INKOMSTEN, WINSTEN EN GOODWILL. IB UK EN HAAR 

DOCHTERONDERNEMINGEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS DE 

KLANT VOOR VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN IN DE 

DIENSTVERLENING OF OVERDRACHTEN, NOCH IN GEVAL VAN FALEN 

VAN HET IB UK-SYSTEEM, ONGEACHT DE ONDERLIGGENDE 

OORZAKEN, MET INBEGRIP, DOCH NIET BEPERKT TOT FALEN ALS 

GEVOLG VAN SLECHT FUNCTIONERENDE HARDWARE OF SOFTWARE, 

INGREPEN VAN DE OVERHEID, BEURSAUTORITEIT OF ANDERE 

TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE, ALSOOK OVERMACHT, OORLOG, 

TERRORISME OF OPZETTELIJK HANDELEN DOOR IB UK OF HAAR 

DOCHTERONDERNEMINGEN. DE KLANT ONDERKENT DAT ER BIJ HET 

GEBRUIK VAN HET IB UK-SYSTEEM VERTRAGINGEN OF 

ONDERBREKINGEN KUNNEN OPTREDEN, WAARONDER OPZETTELIJK 

DOOR IB UK EN/OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN 

VEROORZAAKTE VERTRAGINGEN EN ONDERBREKINGEN TEN BEHOEVE 

VAN ONDERHOUD AAN HET IB UK-SYTEEM. IN GEEN GEVAL IS DE 

TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN IB UK EN HAAR 

DOCHTERONDERNEMINGEN, ONGEACHT DE AARD VAN DE 

HANDELING EN DE DOOR DE KLANT GELEDEN SCHADE HOGER DAN 

DE HOOGSTE TOTALE MAANDELIJKSE DOOR DE KLANT AAN IB UK 

BETAALDE PROVISIES TIJDENS HET AAN HET INCIDENT 

VOORAFGAANDE HALFJAAR.   

 

28. Customer Must Maintain Alternative Trading Arrangements: 

Computer-based systems such as those used by IB UK and/or its Affiliates are 

inherently vulnerable to disruption, delay or failure. CUSTOMER MUST 

MAINTAIN ALTERNATIVE TRADING ARRANGEMENTS IN ADDITION 

TO CUSTOMER'S IB UK ACCOUNT FOR EXECUTION OF CUSTOMER'S 

ORDERS IN THE EVENT THAT THE IB UK SYSTEM IS UNAVAILABLE. By 

signing this Agreement, Customer represents that Customer maintains 

alternative trading arrangements. 

 

28. De klant dient te beschikken over alternatieve faciliteiten: 

computersystemen zoals in gebruik bij IB UK en/of haar dochterondernemingen zijn 

inherent gevoelig voor onderbrekingen, vertragingen of storingen. DE KLANT 

DIENT NAAST DE KLANTENREKENING BIJ IB UK TE BESCHIKKEN OVER 

ALTERNATIEVE FACILITEITEN OM IN GEVAL VAN 

ONBESCHIKBAARHEID VAN HET IB UK-SYSTEEM ZIJN OF HAAR ORDERS 

TE KUNNEN DOEN UITVOEREN. De klant verklaart middels ondertekening van 

deze overeenkomst over dergelijke alternatieve faciliteiten te beschikken. 

 

29. Consent To Accept Electronic Records And Communications: 

IB UK and its Affiliates provide electronic trade confirmations, account 

statements, tax information and other Customer records and communications 
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(collectively, "Records and Communications") in electronic form. Electronic 

Records and Communications may be sent to Customer's Trader Workstation 

or to Customer's e-mail address, or for security purposes may be posted on the 

IB UK website, with a notification sent to customer to login and retrieve the 

Records and Communications. By entering into this Agreement, Customer 

consents to the receipt of electronic Records and Communications. Such 

consent will apply on an ongoing basis and for every tax year unless 

withdrawn by Customer. Customer may withdraw such consent at any time 

by providing electronic notice to IB UK through the IB UK website. If 

Customer withdraws such consent, IB UK will provide required tax 

documents in paper form upon request by telephone or via the IB UK website. 

However, IB UK reserves the right to require Customer to close Customer's 

account. In order to trade using the IB Trader Workstation ("TWS"), and to 

receive Records and Communications through the TWS, there are certain 

system hardware and software requirements, which are described on the IB 

UK Website at www.interactivebrokers.co.uk. Since these requirements may 

change, Customer must periodically refer to the IB UK website for current 

system requirements. To receive electronic mail from IB UK and/or its 

Affiliates, Customer is responsible for maintaining a valid Internet e-mail 

address and software allowing customer to read, send and receive e-mail. 

Customer must notify IB UK immediately of a change in Customer's e-mail 

address by using those procedures to change a Customer e-mail address that 

may be available on the IB UK website. 

 

29. Instemming met de ontvangst van elektronische overzichten en 

correspondentie: 

IB UK en haar dochterondernemingen leveren de klant elektronische 

transactiebevestigingen, rekeningafschriften, belastinginformatie en andere 

overzichten en correspondentie (tezamen “overzichten en correspondentie”) in 

elektronische vorm. Elektronische overzichten en correspondentie kunnen worden 

toegestuurd aan het Customer's Trader Workstation of het e-mailadres van de klant, 

en kunnen verder uit veiligheidsoverwegingen op de website van IB UK geplaatst 

worden met een melding aan de klant om in te loggen en vervolgens de overzichten en 

correspondentie in ontvangst te nemen. De klant stemt middels sluiting van deze 

overeenkomst in met de ontvangst van elektronische overzichten en correspondentie. 

Deze instemming is behoudens intrekking daarvan doorlopend voor elk belastingjaar 

geldig. Het staat de klant vrij om middels elektronische aanzegging via de website van 

IB UK deze instemming in te trekken. Ingeval de klant dergelijke instemming intrekt, 

zal IB UK de klant de voorgeschreven belastingdocumenten na telefonisch verzoek of 

een verzoek via de website van IB UK daartoe in papieren vorm verstrekken. IB UK 

behoudt zich echter het recht voor om de klant te vragen de klantenrekening te sluiten. 

Voor de plaatsing van beleggingen middels het IB Trader Workstation ("TWS"), 

alsook voor de ontvangst van overzichten en correspondentie middels TWS, zijn 

specifieke hardware en software nodig. Een beschrijving daarvan staat weergegeven op 

de website van IB UK: www.interactivebrokers.co.uk. Aangezien deze vereisten aan 

verandering onderhevig kunnen zijn, dient de klant regelmatig de website van IB UK 

te raadplegen om te zien wat de actuele systeemvereisten zijn. Teneinde elektronische 

post te kunnen ontvangen van IB UK en/of haar dochterondernemingen is de klant 

gehouden in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres alsook van software waarmee 

de klant e-mail kan lezen, zenden en ontvangen. De klant dient wijziging van zijn of 

haar e-mailadres onverwijld mede te delen aan IB UK onder gebruikmaking van de op 

de website van IB UK vermelde procedures ter wijziging van een e-mailadres door de 

klant. 

 

30. Miscellaneous:  

E. To the fullest extent permitted by the Applicable Laws of 

the Customer’s home country: (i) this Agreement shall be governed by, and 

construed in all respects in accordance with the laws of England and subject to 

the exclusive jurisdiction of the Courts of England; and (ii) Customer 

irrevocably and unconditionally: (a) submits itself to the personal jurisdiction 

of the Courts of England; (b) waives any objection which it may now or 

hereafter have to the laying of venue of any action, suit or proceeding arising 

out of or in connection with this Agreement brought in the Courts located in 

England; and (c) waives and agrees not to plead or claim in any such court 

that any such action, suit or proceeding brought in any such court has been 

brought in an inconvenient forum. 

 

In the event that the Courts of England cannot assert jurisdiction over 

Customer or a claim against Customer, or in the event that IB UK must by law 

enforce a judgment against Customer other than in England, Customer 

irrevocably and unconditionally submits itself to the personal jurisdiction of 

the Courts of Customer’s home country or the country in which the suit must 

be brought or the judgment enforced. In such case Customer waives, to the 

fullest extent permitted by law, any objection which it may now or hereafter 

have to the laying of venue of any action, suit or proceeding arising out of or 

in connection with this Agreement brought in such jurisdiction. Customer 

further hereby irrevocably and unconditionally waives and agrees not to plead 

or claim in any such court that any such action, suit or proceeding brought in 

any such court has been brought in an inconvenient forum.  

 

In the event that the U.K. Financial Ombudsman Service (“FOS”) shall have 

jurisdiction over a particular dispute, both parties consent to such jurisdiction 

and agree to submit the dispute to be resolved pursuant to the procedures 

governing the FOS.  

 

IN ALL JUDICIAL ACTIONS, ARBITRATIONS, OR DISPUTE RESOLUTION 

METHODS, THE PARTIES WAIVE ANY RIGHT TO PUNITIVE DAMAGES.  

 

F. Customer agrees to the provision of this Agreement in 

English and represents that Customer understands its terms and conditions. 

This Agreement contains the entire agreement between the parties, who have 

made no other representations or warranties. If any provision of this 

Agreement is unenforceable, it shall not invalidate other provisions. Failure of 

IB UK and/or its Affiliates to enforce any term or condition of this Agreement 

is not a waiver of the term/condition. 

 

G. Customer consents to recording of all telephone 

conversations. Customer acknowledges the IBG Privacy Statement and 

consents to collection/use of Customer information as described therein.  

 

H. Customer may not assign or transfer any rights or 

obligations hereunder without the prior written consent of IB UK. All or part 

of the rights and obligations of IB UK under this Agreement may be assigned 

by IB UK to any Affiliate or to another duly registered broker-dealer or futures 

commission merchant. This Agreement shall inure to the benefit of IB UK's 

successors, assigns, and Affiliates. It is hereby expressly agreed that the 

Affiliates of IB UK are intended to be third-party beneficiaries to this 

Agreement, and are entitled to enforce the rights and remedies of IB UK 

hereunder. The Customer agrees that IB UK, on behalf of its Affiliate, may 

assert any claim that any Affiliate may have against Customer.  

 

I. IB UK may terminate this Agreement or its services to 

Customer at any time. Customer may close its account upon notice to IB UK 

electronically through the IB UK website, but only after all positions are closed 

and all other requirements specified on the IB UK website regarding account 

closure are satisfied. 



INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR Lynx b.v. CUSTOMERS                                                                                                   

 
 

J. IB UK shall treat Customer as a retail customer for the 

purposes of the rules of the Financial Services Authority unless otherwise 

agreed in writing with IB UK.  

 

K. Customers who trade certain products on U.S. exchanges 

in an IB UK account that is carried by a U.S. Affiliate of IB UK may be eligible 

for certain protections with respect to the equity in those accounts which is 

provided by the U.S. Securities Investor Protection Corporation (“SIPC”). 

Customers also may be eligible for protection afforded by the U.K. Financial 

Services Compensation Scheme (“FSCS”) which compensates private 

customers in the event that a U.K. company that is engaged in investment 

business becomes insolvent. However, to the extent that Customer seeks, or 

could seek, compensation from SIPC or any other third party, Customer’s 

claim to FSCS may be barred. FSCS coverage generally does not extend to cash 

losses and is limited to £48,000 (100% of the first £30,000 and 90% of the next 

£20,000 of any claim). For further information, Customer should contact the 

FSCS at www.fscs.org.uk or the FSA at www.fsa.gov.uk.  

 

30.  Overige bepalingen: 

A.  In zoverre niet beperkt door de toepasselijke wetgeving van het 

land van vestiging van de klant: (i) valt onderhavige overeenkomst onder de Engelse 

wetgeving, zal zij uitsluitend in overeenstemming daarmee worden geïnterpreteerd en 

valt zij onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtspraak; en (ii) 

verbindt de klant zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk: (a) zich te onderwerpen aan 

de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtspraak; (b) af te zien van enig 

bezwaar, nu en in de toekomst, ten aanzien van de vaststelling van het rechtsgebied 

voor uit deze overeenkomst voortvloeiende of in verband daarmee voor een Engelse 

rechtbank aangespannen rechtsvorderingen, rechtszaken of gerechtelijke acties; en (c) 

ervan af te zien om in enige vorm in een dergelijke rechtbank aan te voeren dat een 

dergelijke rechtsvordering, rechtszaak of gerechtelijke actie niet voor het juiste gerecht 

zou zijn gebracht. 

 

Ingeval de Engelse rechtspraak zich onbevoegd verklaart zich uit te spreken over de 

klant of een aantijging tegen de klant, of ingeval IB UK van rechtswege elders dan in 

Engeland een zaak tegen de klant moet aanspannen, onderwerpt de klant zich 

onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van het 

rechtsstelsel van het land van vestiging van de klant of het land waarin de zaak 

aanhangig dient te worden gemaakt of de uitspraak ten uitvoer gelegd. In dergelijke 

gevallen ziet de klant voor zover van rechtswege mogelijk af van enig bezwaar, nu en 

in de toekomst, ten aanzien van de vaststelling van het rechtsgebied voor uit deze 

overeenkomst voortvloeiende of in verband daarmee voor een dergelijke rechtbank 

aangespannen rechtsvorderingen, rechtszaken of gerechtelijke acties. De klant ziet er 

hierbij tevens onherroepelijk en onvoorwaardelijk van af om in enige vorm in een 

dergelijke rechtbank aan te voeren dat een dergelijke rechtsvordering, rechtszaak of 

gerechtelijke actie niet voor het juiste gerecht zou zijn gebracht. 

 

Ingeval de Financial Ombudsman Service van het Verenigd Koninkrijk (“FOS”) 

rechtsbevoegd is in een bepaald geschil, kunnen beide partijen instemmen zich onder 

diens rechtsbevoegdheid te plaatsen teneinde het geschil overeenkomstig de geldende 

procedures van de FOS op te lossen. 

 

DE PARTIJEN ZIEN BIJ ALLE VORMEN VAN RECHTSVORDERING, 

ARBITRAGE EN GESCHILOPLOSSING AF VAN SCHADEVERGOEDINGEN 

ALS SANCTIE. 

 

B.  De klant stemt in met de bepalingen van onderhavige, in het 

Nederlands opgestelde overeenkomst en verklaart hiermede de daarin vervatte 

voorwaarden te begrijpen. Onderhavige overeenkomst vertegenwoordigt de volledige 

overeenkomst tussen de partijen, die hiermede verklaren geen andere onderlinge 

verplichtingen te zijn aangegaan. Indien blijkt dat één of meerdere bepalingen van 

onderhavige overeenkomst niet afdwingbaar zijn, maakt dit de overige bepalingen niet 

rechtsongeldig. Nalatigheid van IB UK en/of haar dochterondernemingen ten aanzien 

van de inroeping van bepaalde voorwaarden krachtens onderhavige overeenkomst 

maakt de desbetreffende voorwaarden eveneens niet rechtsongeldig. 

 

C.  De klant verklaart hiermede in te stemmen met de opname van 

alle telefoongesprekken. De klant accepteert de privacyverklaring van de IB-groep en 

geeft toestemming tot de in deze verklaring omschreven vergaring en toepassing van 

klanteninformatie. 

 

D.  Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van IB UK is 

het de klant niet toegestaan om rechten en verplichtingen krachtens onderhavige 

overeenkomst toe te kennen of over te dragen. Het staat IB UK vrij om alle of een deel 

van de rechten en verplichtingen van IB UK krachtens onderhavige overeenkomst over 

te dragen aan een dochteronderneming of een andere naar behoren geregistreerde 

broker-dealer of clearer en uitvoerende tussenpersoon voor handel in futures. Deze 

overeenkomst zal van kracht worden op opvolgers, cessionarissen en 

dochterondernemingen van IB UK. Hiermede wordt uitdrukkelijk gesteld dat de 

dochterondernemingen van IB UK begunstigde derden zijn bij deze overeenkomst en 

dat zij bevoegd zijn de hieruit voor IB UK voortvloeiende rechten en 

verhaalmogelijkheden in te roepen. De klant gaat akkoord met de bevoegdheid van IB 

UK om mogelijke vorderingen van een dochteronderneming jegens hem of haar te 

verhalen namens de dochteronderneming in kwestie.    

 

E.  Het staat IB UK vrij om onderhavige overeenkomst alsook haar 

dienstverlening aan de klant op enig moment te beëindigen. De klant kan zijn rekening 

beëindigen door dit elektronisch, via de website van IB UK aan IB UK te melden, 

echter onder de voorwaarde dat alle posities afgesloten zijn en voldaan is aan alle 

overige op de website van IB UK vermeldde vereisten ten aanzien van opzegging van 

een klantenrekening.  

 

F.  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenstemming met IB 

UK behandelt IB UK de klant als een retailklant in de zin van de bepalingen van de 

Financial Services Authority. 

 

G.   Klanten die middels een door een dochteronderneming van IB 

UK gehouden klantenrekening op Amerikaanse beurzen in bepaalde producten 

beleggen, genieten met betrekking tot de bezittingen op hun rekening een zekere mate 

van bescherming van de kant van de Amerikaanse Securities Investor Protection 

Corporation (“SIPC”). Klanten kunnen tevens in aanmerking komen voor 

bescherming door het Britse Financial Services Compensation Scheme (“FSCS”) die 

privéklanten schadeloos stelt in geval van faillissement van een in de beleggingswereld 

actieve Britse onderneming. In zoverre de klant probeert schadeloosstelling te 

verkrijgen of deze zou kunnen proberen te verkrijgen van de SIPC of enige andere 

derde partij, vervalt het recht van de klant op dergelijke schadeloosstelling van de kant 

van het FSCS. De vergoeding van het FSCS heeft in het algemeen geen betrekking op 

mogelijk verlies in contanten en is beperkt tot een bedrag gelijk aan GBP 48.000,- 

(100% van de eerste GBP 30.000,- en 90% van de volgende GBP 20.000,- van een 

claim). Voor verdere informatie wordt de klant verwezen naar het FSCS 

(www.fscs.org.uk) of de FSA (www.fsa.gov.uk). 

 

 


