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DERIVATEN  
OVEREENKOMST ADVISORY EXPERT 

Beursgenoteerde opties 

Prijs per contract Minimum Contracttype 

4 EUR 75 EUR Euronext (100 onderliggend) 

1 EUR 75 EUR Euronext Parijs (10 onderliggend) 

US 4 USD 75 USD 

UK 4 GBP 75 GBP 

Contracttype Prijs per contract Minimum 

Euro Stoxx 50 Futures of Euro-Bund 
Future 

15 EUR 75 EUR 

Andere contracten Op aanvraag Op aanvraag 

Futures 

 

Forex forward 

Valutacategorie Tarief 

Voornaamste valuta (EUR, USD, GBP, CHF, DKK, SEK, 
NOK, AUD, CAD, HKD, JPY)  

Cfr. tarief aangeduid in de tarievenfolder 

Exotische valuta Op aanvraag 

De termijnkoers wordt berekend op het verhandelde nominaal bedrag. 

Er zijn geen bijkomende kosten wanneer een optie gelicht of toegewezen wordt. De transacties mbt onderliggende aandelen of finan-

ciële instrumenten worden uitgevoerd aan het tarief waarvan melding in de tarievenfolder. 

 

Voor OTC-opties (over-the-counter), gelieve ons te raadplegen. 

OPMERKINGEN 

Alle kosten opgenomen in de tarievenfolder zijn desgevallend van toepassing. 



ILLUSTRATIE KOSTEN EN LASTEN

DERIVATEN ADVISORY EXPERT

220180424 N CC ADV EXP

A. FUTURES

%

          Euronext futures (per contract) 15 EUR

          US futures (per contract)

          UK futures (per contract)

Totale kosten voor de aan- of verkoop van 10 futures op Euronext 150 EUR

B. FX FORWARD

%

Totale kosten voor een aan- of verkoop 1,00 300 EUR

Illustratie van het cumulatieve effect van kosten op het rendement van de belegging in een mandaat voor beleggingsadvies 

Advisory Expert:

Disclaimer: Dit document, dat onderhevig is aan veranderingen, wordt louter ter informatie meegedeeld conform de geldende regelgeving. 

Het heeft geen contractuele waarde en werd niet opgesteld vanuit het oogpunt van commerciële prospectie. Het mag niet worden opgevat als 

gegevens en waarderingen in dit document werden bepaald op basis van een berekeningsmethode die werd vastgelegd door Société 

toepassing op de producten en diensten die vermeld worden in dit document en kan indien nodig aangepast worden. Uw private banker 


