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Forex TB Limited – BELEID BESTE BELANG EN UITVOERING VAN ORDERS 

  
  

1. Inleiding 

  

1.1.  Deze samenvatting van het beleid inzake beste belangen en uitvoering van orders ('het 

beleid') wordt u (onze klant of toekomstige klant) verstrekt in overeenstemming met de Wet op 

de investeringsdiensten en -activiteiten en gereglementeerde markten van 2017 (L. 87(Ι)/2017), 

zoals later van tijd tot tijd gewijzigd ('de wet'). Op grond van de wet is Forex TB Limited ('het 

bedrijf', 'wij') verplicht om alle voldoende stappen te nemen om in het beste belang van zijn 

klanten te handelen bij het uitvoeren van klantorders en om de beste uitvoeringsresultaten te 

behalen bij het uitvoeren van klantorders en om in het bijzonder te voldoen aan de beginselen 

die zijn vastgelegd in de wet bij het verlenen van investeringsdiensten. 

Door het openen van een handelsaccount geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor de 

uitvoering van uw orders buiten een gereglementeerde markt (bv. een Europese effectenbeurs 

met licentie) of een multilaterale handelsfaciliteit (bv. een Europees financieel 

handelssysteem). 

Wanneer u een account bij ons opent, stemt u ermee in dat uw orders worden uitgevoerd in 

overeenstemming met het geldende beleid, van tijd tot tijd. 

Het bedrijf voert orders van klanten uit met betrekking tot 'contracts for differences' (CFD's) in 

een reeks activaklassen: aandelen, grondstoffen, indices, valutaparen (FX) en virtuele valuta's 

(cryptovaluta). CFD's kunnen in dit beleid worden aangeduid als financiële instrumenten. 

  
2. Reikwijdte 

  

2.1.  Dit beleid is van toepassing op zowel niet-professionele als professionele klanten (zoals 

gedefinieerd in het beleid voor klantcategorieën van het bedrijf op de website van het 

bedrijf (Klik hier). Indien het bedrijf een klant als rechthebbende tegenpartij classificeert, is dit 

beleid niet van toepassing op deze klant. 

  
2.2.  Dit beleid is van toepassing bij de uitvoering van orders van de klant voor alle soorten CFD's 

die door het bedrijf worden aangeboden. 

  

3. Beste uitvoeringsfactoren: 

  

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/client-categorisation-policy/
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3.1.  Bij het uitvoeren van orders zullen wij alle nodige stappen ondernemen om de best 

mogelijke resultaten ('Best Execution') voor u te behalen, rekening houdend met koers, 

kosten, snelheid, de kans dat ze uitgevoerd kunnen worden en afwikkeling, omvang, aard of 

enige andere overweging die relevant is voor het uitvoeren van de order (Beste 

uitvoeringsfactoren), en wel als volgt: 

(a)  Koers: 

BID – ASK-spread: Voor elke CFD zal het bedrijf twee koersen opgeven: de hogere koers (ASK) 

waarvoor de klant die CFD kan kopen (lang gaan), en de lagere koers (BID) waarbij de klant die 

CFD kan verkopen (kort gaan). De ASK- en BID-koersen worden gezamenlijk de koersen van het 

bedrijf genoemd. Het verschil tussen de lagere en de hogere koers van een bepaalde CFD is de 

spread. 

 Bedrijfskoersen: Het bedrijf zal aan klanten de door de plaats van uitvoering verstrekte koersen 

noteren (zie paragraaf 7 hieronder). De plaats van uitvoering berekent en verstrekt hun eigen 

verhandelbare koersen voor een bepaalde CFD aan de hand van de koersen van de relevante 

onderliggende activa, die de plaats van uitvoering ontvangt van gerenommeerde, externe 

referentiebronnen (d.w.z. koersaanbieders). De koersen van het bedrijf zijn te vinden op de 

handelsplatformen van het bedrijf. Het bedrijf actualiseert zijn koersen zo vaak als de 

beperkingen met betrekking tot technologie en de communicatieverbindingen dit toestaan. 

De belangrijkste manier waarmee het bedrijf er zorg voor draagt dat de klant de beste koers 

ontvangt, is ervoor te zorgen dat de berekening van de bid/ask spread wordt gemaakt met 

verwijzing naar en in vergelijking met, een reeks onderliggende koersaanbieders en 

gegevensbronnen. Als gevolg hiervan worden koersnoteringen door het bedrijf onafhankelijk 

van andere koersnoteringen van andere onafhankelijke aanbieders van marktgegevens 

gecontroleerd, om de nauwkeurigheid en consistentie van de gegevens te waarborgen, om 

klanten een concurrerende en eerlijke weerspiegeling van de marktkoers te bieden en om de 

mogelijkheid van arbitrage te vermijden. Bovendien herziet het bedrijf systematisch haar plaats 

van uitvoering om ervoor te zorgen dat relevante en concurrerende koersen worden 

aangeboden. 

Ondanks het feit dat het bedrijf alle stappen neemt die zij voldoende acht om het best 

mogelijke resultaat voor haar klanten te behalen, garandeert zij niet dat haar koers bij de 

uitvoering van een order gunstiger zal zijn dan een elders beschikbare koers. 

Lopende orders: Orders zoals Buy Limit, Buy Stop en Stop Loss, Take Profit voor geopende 

short-posities worden uitgevoerd tegen ASK-koers. Orders zoals Sell Limit, Sell Stop en Stop 

Loss, Take Profit voor geopende long-posities worden uitgevoerd tegen de BID-koers. 

Als de koers een door u vastgestelde order bereikt zoals: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy 

Stop, Sell Limit of Sell Stop, dan worden deze orders automatisch uitgevoerd. Onder bepaalde 

handelsvoorwaarden kan het echter onmogelijk zijn om orders (Stop Loss, Take Profit, Buy 

Limit, Buy Stop, Sell Limit of Sell Stop) uit te voeren tegen de door de klant gevraagde koers. In 
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dit geval heeft het bedrijf het recht om de order uit te voeren tegen de eerst beschikbare 

koers. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in tijden van snelle koersfluctuaties als de koers 

tijdens een handelssessie zodanig stijgt of daalt dat het handelen volgens de regels van de 

betreffende beurs wordt opgeschort of beperkt, of dit kan zich voordoen bij het openen van 

handelssessies. Het minimum niveau voor het plaatsen van Stop Loss-, Take Profit-, Buy Limit, 

Buy Stop, Sell Limit en Sell Stop-orders voor een bepaalde CFD, wordt gespecificeerd in de 

klantovereenkomst en/of de website van het bedrijf op het volgende adres (Klik hier). 

  

(b)  Kosten: 

Voor het openen van een positie in bepaalde soorten CFD's kan de klant verplicht worden om 

provisie- of financieringskosten te betalen, waarvan het bedrag wordt bekendgemaakt op de 

website en/of het handelsplatform van het bedrijf. 

Provisies: Provisies kunnen in rekening worden gebracht in de vorm van een percentage van de 

totale waarde van de transactie of in de vorm van vaste bedragen. Meer informatie over 

provisies is te vinden op de website van het bedrijf en/of het document  Algemene tarieven.   

  

Financieringskosten: In het geval van financieringskosten wordt gedurende de gehele looptijd 

van de CFD (d.w.z. tot de positie wordt gesloten) de waarde van geopende posities in sommige 

soorten CFD's verhoogd of verlaagd met een dagelijkse 'swaprente'. De financieringskosten zijn 

gebaseerd op de geldende marktrente die in de loop der tijd kan variëren. Details over de 

toegepaste dagelijkse financieringskosten zijn beschikbaar op het handelsplatform van het 

bedrijf. 

Voor alle soorten CFD's die het bedrijf aanbiedt, zijn de provisies en financieringskosten niet 

verwerkt in de koersnoteringen van het bedrijf en worden deze expliciet in rekening gebracht 

op het account van de klant. 

Indien het bedrijf op een bepaald moment besluit om dergelijke kosten niet in rekening te 

brengen, zal dit niet worden opgevat als afstand doen van haar rechten om deze met 

voorafgaande kennisgeving aan de klant in de toekomst toe te passen, zoals uiteengezet in de 

klantovereenkomst op de website van het bedrijf. Deze kennisgeving kan persoonlijk naar de 

klant worden gestuurd en/of op de website van het bedrijf worden geplaatst. 

  
(c)   Uitvoeringssnelheid: 

Het bedrijf voert de order van de klant niet uit in CFD's als opdrachtgever van de klant tegen de 

klant, d.w.z. het bedrijf is niet de plaats van uitvoering (zoals gedefinieerd in Richtlijn 

2006/73/EC tot uitvoering van de MiFID) voor de uitvoering van de order van de klant. Het 

bedrijf draagt zorg voor de uitvoering van de orders van de klant bij de plaats van 

uitvoering. Het bedrijf hecht veel belang aan de uitvoering van orders van klanten en streeft 

ernaar een hoge snelheid van uitvoering te bieden binnen de beperkingen van technische en 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/
https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/general-fees/
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communicatieverbindingen. Zo kan in gevallen waarin klanten gebruik maken van een draadloze 

verbinding of inbelverbinding of een andere communicatieverbinding die een slechte 

internetverbinding kan veroorzaken, dit leiden tot een onstabiele verbinding met het 

handelsplatform van het bedrijf, met als gevolg dat de klant zijn orders met vertraging plaatst 

en dat de orders moeten worden uitgevoerd tegen een gunstiger of ongunstiger koers die door 

het bedrijf wordt geboden. 

  

(d)  Waarschijnlijkheid van uitvoering: 

Het bedrijf regelt de uitvoering van de orders van de klant met derden (d.w.z. de plaats van 

uitvoering), waardoor de uitvoering soms moeilijk kan zijn. De waarschijnlijkheid van uitvoering 

is afhankelijk van de beschikbaarheid van de koersen van de plaats(en) van uitvoering. In 

sommige gevallen kan het niet mogelijk zijn om een order voor uitvoering te regelen, 

bijvoorbeeld in de volgende gevallen: tijdens nieuwsuren, startmomenten voor handelssessies, 

tijdens volatiele marktperiodes waar de koersen aanzienlijk kunnen stijgen of dalen en afwijken 

van de gedeclareerde koersen, wanneer er snelle koersbewegingen zijn, wanneer er 

onvoldoende liquiditeit is voor het uitvoeren van het specifieke volume tegen de gedeclareerde 

koers, als zich een geval van overmacht heeft voorgedaan. 

In het geval dat het bedrijf niet in staat is om door te gaan met een order met betrekking tot 

koers of omvang of om een andere reden, zal de order niet worden uitgevoerd. Daarnaast is het 

bedrijf gerechtigd om te allen tijde en naar eigen goeddunken, zonder enige kennisgeving of 

uitleg aan de klant, te weigeren een order of verzoek of instructie van de klant door te geven of 

te laten uitvoeren in omstandigheden die worden toegelicht in de klantovereenkomst die 

(hier) te vinden is. 

  

(e)  Waarschijnlijkheid van afwikkeling: 

Het bedrijf zal overgaan tot vereffening van alle transacties bij de uitvoering van deze 

transacties. De financiële instrumenten van CFD's die door het bedrijf worden aangeboden, 

houden niet de materiële levering van de onderliggende waarde in, zodat ze niet in materiële 

zin worden afgewikkeld zoals bijvoorbeeld het geval zou zijn indien de klant aandelen zou 

hebben gekocht. Alle CFD's worden met geld afgehandeld. 

  
(f)    Vorm van order: 

Alle orders worden geplaatst in geldwaarde. De klant zal in staat zijn om order(en) te plaatsen 

zolang hij voldoende saldo op zijn handelsaccount heeft. In het algemeen houdt het bedrijf 

geen rekening met de omvang van uw order bij het accepteren, plannen of prioriteren van de 

uitvoering ervan. De uitvoering van orders is echter afhankelijk van de omvang van de order, 

met inbegrip van een minimale transactieomvang. 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/
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De minimumgrootte van een order is 0,01 partijen. De maximale orderomvang varieert 

afhankelijk van de onderliggende waarde en kan worden gevonden op het handelsplatform. 

Als u een grote order wilt uitvoeren (boven de gemiddelde orderomvang), kan de koers in 

sommige gevallen minder gunstig worden. Onverminderd het bovenstaande, behoudt het 

bedrijf zich het recht voor om een order te weigeren indien de omvang van de order groot is en 

niet kan worden uitgevoerd door het bedrijf of om enige andere reden zoals uiteengezet in de 

klantovereenkomst op (Klik hier) 

  

(g)  Marktimpact: 

Sommige factoren kunnen snel van invloed zijn op de koers van de onderliggende 

instrumenten/producten waaruit de beursnotering van het bedrijf is afgeleid en kunnen ook 

andere factoren die hierin worden genoemd, beïnvloeden. Het bedrijf zal alle redelijke 

maatregelen nemen om het best mogelijke resultaat voor haar klanten te behalen. 

Het bedrijf acht bovenstaande lijst niet uitputtend en de volgorde waarin de bovenstaande 

factoren worden gepresenteerd, zal niet als prioriteitsfactor worden beschouwd. 

  

3.2.  Soorten orders die beschikbaar zijn voor de handel in CFD's: 
  

De bijzondere karakterisering van een order kan van invloed zijn op de uitvoering van de order 

van de klant. Zie hieronder de verschillende soorten orders die een klant kan plaatsen: 

  

  
Marktuitvoeringsorder(s) 

Een marktorder is een order om zo snel mogelijk een CFD te kopen of te verkopen tegen de 

geldende marktkoers. De uitvoering van deze order resulteert in het openen van een 

handelspositie. CFD's worden gekocht tegen een ASK-koers en verkocht tegen een BID-

koers. Stop Loss- en Take Profit-orders kunnen aan een marktorder worden 

gekoppeld. Marktorders worden aangeboden voor alle soorten accounts. 

Raadpleeg het handelsplatform voor het soort order dat beschikbaar is per onderliggende 
waarde. 

  
Instant uitvoeringsorder(s) 

Een Instant-order is een order om te kopen of te verkopen tegen de koers zoals die op het 

platform verschijnt op het moment dat de order wordt aangevraagd. Indien de koers op de 

markt is gewijzigd tegen de tijd dat het bedrijf de koers heeft ontvangen, zal de klant een 

verzoek worden gedaan met de keuze om deze te aanvaarden of te weigeren. 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/
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Raadpleeg het handelsplatform voor het soort order dat beschikbaar is per onderliggende 
waarde. 

  
Lopende order(s) 

Dit is een order om in de toekomst een CFD te kopen of te verkopen tegen de best beschikbare 

koers zodra een bepaalde koers is bereikt. Het bedrijf biedt de volgende soorten lopende orders 

aan: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit of Sell Stop-orders voor het verhandelen van CFD's op 

handelsaccounts. 

Een lopende order is een order waarmee de gebruiker een CFD kan kopen of verkopen tegen 

een vooraf bepaalde koers in de toekomst. Deze lopende orders worden uitgevoerd zodra de 

koers het gevraagde niveau bereikt. Onthoud echter dat het onder bepaalde 

handelsvoorwaarden onmogelijk kan zijn om deze orders uit te voeren tegen de door de klant 

gevraagde koers. In dit geval heeft het bedrijf het recht om de order uit te voeren tegen de 

eerst beschikbare koers. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij snelle koersfluctuaties als de 

koers tijdens een handelssessie zodanig stijgt of daalt dat het handelen volgens de regels van de 

betreffende beurs wordt opgeschort of beperkt, of dit kan zich voordoen bij de opening van 

handelssessies. 

Stop Loss en Take Profit kunnen aan een lopende order worden gekoppeld. Ook zijn lopende 

orders geldig tot ze geannuleerd worden. Lopende orders worden aangeboden voor alle soorten 

accounts. Lopende orders worden uitgevoerd als marktorders. 

  
Take Profit 

Een Take Profit-order is bedoeld om de winst te behalen wanneer de koers van de CFD's een 

bepaald niveau heeft bereikt. De uitvoering van een dergelijke order leidt tot een volledige 

afsluiting van de gehele positie. Deze is altijd verbonden met een open markt of een lopende 

order. Bij dit type order vergelijkt het handelsplatform van het bedrijf de long-posities met een 

Bid-koers om te voldoen aan deze orderbepalingen (de order is altijd boven de huidige Bid-

koers ingesteld), en het doet dit ook met de Ask-koers voor short-posities (de order is altijd 

ingesteld onder de huidige Ask-koers). 

  
Stop Loss 

Een Stop Loss-order wordt gebruikt voor het minimaliseren van verlies als de koers van de CFD's 

in een onrendabele richting begint te bewegen. Als de koers van de CFD dit stop loss-niveau 

bereikt, wordt de gehele positie automatisch gesloten. Het is altijd verbonden met een open 

markt of een lopende order. Bij dit type order vergelijkt het handelsplatform van het bedrijf de 

long-posities met de Bid-koers om te voldoen aan de bepalingen waar deze order aan 

onderhevig is (de order is altijd boven de huidige Bid-koers ingesteld), en het doet dit ook met 

de Ask-koers voor short-posities (de order is altijd ingesteld onder de huidige Ask-koers). 

  
3.3.  Uitvoeringspraktijken in CFD's 
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a) Slippage 

  
U wordt gewaarschuwd dat slippage kan optreden bij het handelen in CFD's. Dit is het geval 

wanneer op het moment dat een order ter uitvoering wordt aangeboden, de specifieke koers 

die aan de klant wordt getoond mogelijk niet beschikbaar is; daarom zal de order worden 

uitgevoerd tegen een koers die dichtbij of een aantal pips verwijderd is van de door de klant 

gevraagde koers. Slippage is dus het verschil tussen de verwachte koers van een order en de 

koers waartegen de order daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Indien de uitvoeringskoers beter is 

dan de door de klant gevraagde koers, wordt dit positieve slippage genoemd. Indien de 

uitgevoerde koers slechter is dan de door de klant gevraagde koers, wordt dit negatieve 

slippage genoemd. Houdt u er rekening mee dat slippage normaal is bij het handelen in 

CFD's. Slippage treedt vaker op tijdens periodes van illiquiditeit of hogere volatiliteit 

(bijvoorbeeld als gevolg van nieuwsaankondigingen, economische gebeurtenissen, tijdens 

volatiele markten waar koersen aanzienlijk omhoog of omlaag kunnen bewegen en verwijderd 

van de opgegeven koers, waar er onvoldoende liquiditeit is voor de uitvoering van de specifieke 

volume tegen de aangegeven koers, tijdens marktopeningen en andere factoren), waardoor een 

order tegen een specifieke koers onmogelijk kan worden uitgevoerd. Met andere woorden, uw 

orders mogen niet worden uitgevoerd tegen aangegeven koersen. 

  
Slippage kan voorkomen in alle soorten accounts die wij aanbieden. Er wordt opgemerkt dat 

slippage ook kan optreden tijdens Stop Loss, Take Profit en andere soorten orders (zie paragraaf 

3.2 hierboven). Wij kunnen niet garanderen dat uw orders tegen de aangegeven koers 

uitgevoerd zullen worden. Wij bevestigen echter dat uw order zal worden uitgevoerd tegen de 

eerstvolgende best beschikbare koers die u in uw order heeft opgegeven. 

3.4.  Verschillende soorten handelsaccounts in CFD's: 
  

Het bedrijf biedt verschillende soorten handelsaccounts aan. Bijvoorbeeld: Basis, Zilver, Goud, 

Platina, Diamant, enz. In dit opzicht kunnen de initiële minimumstorting, de spreads, de swaps, 

de kosten, de eventuele grootteprovisies, de beschikbare kenmerken, enz. verschillen 

naargelang van het type handelsaccount. Meer informatie met betrekking tot de verschillende 

types van aangeboden handelsaccounts is te vinden op de website van het bedrijf op het 

volgende adres (Klik hier). 

  

4. Criteria voor de beste uitvoering 

  

4.1.   Bij de uitvoering van orders van klanten houdt het bedrijf rekening met de volgende 

criteria voor het bepalen van het relatieve belang van de in paragraaf 3 vermelde beste 

uitvoeringsfactoren: 

https://www.forextb.com/eu/
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a)      De kenmerken van de klant, met inbegrip van de indeling van de klant als niet-

professioneel of professioneel; 

b)      De kenmerken van de order van de klant; 

c)      De kenmerken van de financiële instrumenten die tot de order behoren: 

d)      De kenmerken van de plaats van uitvoering waarop die order is gericht; 
  
Het bedrijf bepaalt het relatieve belang dat zij, in overeenstemming met de hierboven vermelde 

criteria, toekent aan de beste uitvoeringsfactoren door gebruik te maken van haar commerciële 

oordeelsvorming en ervaring gerelateerd tot de informatie die beschikbaar is op de markt en 

rekening houdend met de opmerkingen vermeld in paragraaf 3. Het bedrijf kent het volgende 

belangrijkheidsiveau toe aan de beste uitvoeringsfactoren: 

  

 FACTOR BELANGRIJKHEIDSNIVEAU OPMERKINGEN 

Koers Hoog Wij leggen sterk de nadruk op de kwaliteit en het niveau 

van de koersgegevens die wij ontvangen van externe 

bronnen (d.w.z. plaats van uitvoering) om onze klanten te 

voorzien van concurrerende koersopgaves. 

Kosten Hoog Wij nemen alle nodige maatregelen om de kosten van uw 

transacties zo laag en concurrerend mogelijk te houden. 

Uitvoeringssnelheid Hoog De uitvoeringssnelheid en de mogelijkheid tot 

koersverbetering zijn van cruciaal belang voor elke 

handelaar en we houden deze factor herhaaldelijk in de 

gaten om er zeker van te zijn dat we onze hoge 

uitvoeringsstandaarden handhaven. 

Waarschijnlijkheid 

van uitvoering 

Hoog Ook al behouden wij ons het recht voor om een order van 

een klant te weigeren, streven wij ernaar om alle orders 

van de klant uit te voeren, voor zover dat mogelijk is. 

Waarschijnlijkheid 

van afwikkeling 

Middelgroot Zie de relevante beschrijving in Beste uitvoeringsfactoren 

(zie paragraaf 3.3). 
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Formaat van de order Middelgroot Zie de relevante beschrijving in Beste uitvoeringsfactoren 

(zie paragraaf 3 voor CFD's). 

Marktimpact Middelgroot Zie de relevante beschrijving in Beste uitvoeringsfactoren 

(zie paragraaf 3). 

Soort order Middelgroot Zie de relevante beschrijving in Beste uitvoeringsfactoren 

(zie Paragraaf 3). 

  

Indien het bedrijf een order van een niet-professionele klant uitvoert, wordt het best mogelijke 

resultaat bepaald met betrekking tot de totale tegenprestatie, die de koers van het financiële 

instrument en de kosten in verband met de uitvoering weergeeft, die alle door de klant 

gemaakte kosten omvatten en rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de order, 

met inbegrip van de kosten voor uitvoeringslocaties, clearing- en afwikkelingskosten en alle 

andere kosten die betaald worden aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de order. 

Voor het leveren van de beste uitvoering wanneer er meer dan één concurrerende plaats van 

uitvoering is om een order uit te voeren, en om de resultaten voor de klant te beoordelen en te 

vergelijken die bereikt zouden worden door de order op elk van de uitvoeringslocaties uit te 

voeren (zie paragraaf 7 hieronder) die in staat is tot het uitvoeren van die order, worden de 

eigen provisies en kosten van het bedrijf voor het uitvoeren van de order op elk van de in 

aanmerking komende plaatsen van uitvoering in overweging genomen bij die beoordeling. Het 

bedrijf zal provisies niet zodanig structureren of in rekening brengen dat de plaatsen van 

uitvoering ongelijk worden behandeld. 

5. Specifieke instructies voor de klant 

  

5.1.  Wanneer er sprake is van een specifieke instructie van of namens een klant (bijvoorbeeld 

het invullen van de vereiste onderdelen op het handelsplatform van het bedrijf bij het plaatsen 

van een order), die betrekking heeft op de order of het specifieke aspect van de order, zal het 

bedrijf - voor zover mogelijk - zorg dragen voor de uitvoering van de order van de klant, strikt in 

overeenstemming met de specifieke instructie. 

WAARSCHUWING: Het is bekend dat mogelijke specifieke instructies van een klant het bedrijf 

kunnen beletten de stappen te ondernemen die in dit beleid zijn ontworpen en uitgevoerd om 

het best mogelijke resultaat te behalen voor de uitvoering van deze orders die onder deze 

instructies vallen. Het bedrijf voldoet echter aan haar verplichting om alle nodige maatregelen 

te nemen om het best mogelijke resultaat voor de klant te behalen. 
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5.2.   Handelsreglementen voor specifieke markten of marktomstandigheden kunnen het bedrijf 

verhinderen bepaalde instructies van de klant op te volgen. 

6. Uitvoering van orders van de klant 

  

6.1.  Het bedrijf zal bij de uitvoering van orders van de klant aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 

  
a)      zorgen dat orders die namens klanten worden uitgevoerd, snel en accuraat worden 

geregistreerd en toegewezen; 

  

b)      voert anderszins vergelijkbare klantenorders snel en op volgorde uit, tenzij de 

kenmerken van de order of de heersende marktomstandigheden dit onuitvoerbaar 

maken, of de belangen van de klant anders vereisen; informeert een particuliere klant 

onmiddellijk over materiële problemen die relevant zijn voor het correct uitvoeren van 

bestellingen, zodra hij zich bewust wordt van de moeilijkheid. 

  
7. Plaatsen van uitvoering 

  

7.1.  Plaatsen van uitvoering zijn de entiteiten waarbij de orders in financiële instrumenten 

worden geplaatst en uitgevoerd. Het bedrijf voert geen orders van klanten in financiële 

instrumenten uit voor eigen rekening, als opdrachtgever van de klant tegenover de klant. Het 

bedrijf maakt gebruik van derde financiële instelling(en) als plaats van uitvoering. De plaats van 

uitvoering die momenteel door het bedrijf wordt gebruikt, is KTRADE (PTY) Limited. 

Het bedrijf evalueert en selecteert de plaats van uitvoering op basis van een aantal criteria, 

waaronder, maar niet beperkt tot, de regulerende status van de instelling, het vermogen om 

grote hoeveelheden orders te verwerken, de snelheid van uitvoering, de competitiviteit van de 

provisiepercentages en spreads, alsook andere strategische redenen. 

Wanneer er slechts één mogelijke plaats van uitvoering is, wordt de beste uitvoering bereikt 

door uitvoering op die bepaalde plaats. De beste uitvoering is een proces, waarbij rekening 

wordt gehouden met verschillende factoren, niet met het resultaat. Dit betekent dat wanneer 

het bedrijf een opdracht voor een klant uitvoert, het bedrijf deze moet uitvoeren in 

overeenstemming met haar uitvoeringsbeleid. Het bedrijf garandeert niet dat de exacte 

gevraagde koers onder alle omstandigheden zal worden verkregen en kunnen de factoren in elk 

geval leiden tot een ander resultaat bij een bepaalde transactie. 

De plaats van uitvoering kan worden gewijzigd naar eigen goeddunken van het bedrijf door dit 

via de website ten minste één (1) werkdag van tevoren aan klanten door te geven. 
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7.2.   De klant erkent dat de transacties in financiële instrumenten met het bedrijf niet op een 

erkende beurs/gereglementeerde markt worden uitgevoerd, maar over-the-counter (OTC) en zij 

als zodanig de klant kunnen blootstellen aan grotere risico's dan de gereguleerde 

beurstransacties/orders. 

 8. Toestemming van de klant 
  

8.1. Door het aangaan van een klantovereenkomst met het bedrijf voor het verlenen van 

investeringsdiensten, erkent en aanvaardt de klant dat het huidige beleid bindend is 

(bijvoorbeeld dat dit beleid deel uitmaakt van de klantovereenkomst die te vinden is op (Klik 

hier). Dit beleid is niet bedoeld als basis voor de beoordeling van de beslissing van de klant om 

CFD's te verhandelen. 

  

9. Wijziging van het beleid en aanvullende informatie 

  

9.1.    Het bedrijf behoudt zich het recht om haar beleid en regelingen te herzien en/of te 

wijzigen wanneer hij dit passend acht in overeenstemming met de voorwaarden van de 

klantovereenkomst. Houd er rekening mee dat het bedrijf de klant niet afzonderlijk op de 

hoogte zal brengen van wijzigingen in het beleid die niet aanzienlijk zijn, en dat klanten voor de 

meest actuele versie van het beleid de website dienen raad te plegen.   

9.2.   Mocht u meer informatie nodig hebben en/of vragen hebben over dit beleid, dan kunt u uw 

verzoek en/of vragen richten door te e-mailen naar:  info@forextb.com 
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