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ForexTB - ALGEMENE KOSTEN 

 

Hieronder vindt u informatie met betrekking tot de kosten voor klanten van ForexTB. 
 

1. Opnamekosten 

 

ForexTB rekent geen opnamekosten aan, maar klanten kunnen onderworpen zijn aan opnamekosten zoals 
bepaald en geheven door de betalingsdienst of bank die bij de overboeking betrokken is: 

 

Methode Kosten van toepassing 

Pinpassen/creditcards 3,5% 
 

Bankoverschrijving 
30 USD 
30 EUR 
30 GBP 

Elektronische portemonnees: 
Neteller 

Skrill 
PayPal 

 

3,5% 
2,0% 
4,5% 

 
2. Kosten voor inactiviteit/buiten gebruik 

Door u verschuldigde kosten vanwege het feit dat het Handelsplatform u continu wordt aangeboden om op 

te handelen, ongeacht uw werkelijke gebruik. Als er geen transacties zijn (stortingen, opnamen of 

handelsactiviteiten) op uw Handelsrekening gedurende ten minste één (1) maand, wordt uw 

Handelsrekening als 'inactief' aangemerkt en heeft het Bedrijf het recht om maandelijkse inactiviteitskosten 

in rekening te brengen op uw Handelsrekening, in ruil voor de levering van de aanhoudende beschikbaarheid 

van uw Handelsrekening. U gaat ermee akkoord dat u aansprakelijk bent en de van toepassing zijnde kosten 

zult betalen zoals u regelmatig is meegedeeld en dat we zulke kosten van uw saldo kunnen aftrekken dat bij 

ons namens u wordt bewaard. U worden maandelijkse inactiviteitskosten ter waarde van €20 (Twintig Euro)  

in rekening gebracht totdat uw Handelsrekening weer actief is. 

Gelet op het bovenstaande en in het geval van een onvoorziene gebeurtenis (d.w.z. overmacht, brand, 

overstroming, ongeluk, terrorisme, staking, epidemie of ziekte, arbeidsconflicten) die het de Klant 

onmogelijk maken om zich op zijn/haar Handelsrekening aan te melden, dient de Klant het Bedrijf daarvan 

op de hoogte te stellen en ondersteunende bewijzen te overleggen die het bestaan en de geldigheid van 

deze onvoorziene gebeurtenis staven. ty of such unforeseen event. Door deze kennisgeving zal het Bedrijf 

alle documenten die de Klant heeft overlegd en de geldigheid van dergelijke onvoorziene gebeurtenis 

onderzoeken en de Klant de in rekening gebrachte activiteitskosten terugbetalen. 

 
3. Spread-informatie 

Spread is het verschil tussen de bid-prijs (verkopen) en ask-prijs (kopen). Het verschil wordt weergegeven in 

pips en weerspiegelt de kosten van het openen van een positie en varieert afhankelijk van het instrument. U 

kunt de waarde van een pip in al onze instrumenten vinden door het handelsaccount te openen via uw 

account bij het bedrijf. 
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4. Swap-informatie 

Swap is de rente die wordt toegevoegd of afgetrokken van de waarde van uw positie en wordt alleen in 

rekening gebracht wanneer 's nachts een positie open wordt gehouden. Deze bewerking wordt uitgevoerd 

om 00.00 uur (GMT +2 DST) en het resulterende bedrag wordt automatisch omgezet naar uw saldovaluta. 

 
De swaprente wordt eenmaal berekend voor elke dag van de week dat er een roll-over van een positie 

optreedt, met uitzondering van woensdag, wanneer deze 3 keer in rekening wordt gebracht om van tevoren 

de weekendswap in rekening te brengen (dat wil zeggen 7 swaps in 5 handelsdagen). U kunt de waarde van 

de voor elk instrument in rekening gebrachte swaprente vinden door via uw account toegang te krijgen tot 

het handelsplatform. Tarieven kunnen snel veranderen als gevolg van marktomstandigheden (veranderingen 

in rentetarieven, volatiliteit, liquiditeit, enz.) en als gevolg van verschillende risicogerelateerde zaken die naar 

eigen goeddunken van het bedrijf zijn. 

 
5. Index- en grondstoffen, rollover-informatie en -berekening 

Wanneer een futures-contract de vervaldatum nadert, zal ForexTB alle open posities doorschuiven naar het 

volgende verhandelbare contract op het tijdstip dat is gespecificeerd in het gedeelte CFD-rollover-datum in 

ons handelsplatform. Rolloverdatums zijn uniek voor elk type contract dat wordt verhandeld en variëren in 

tijdsduur. Klanten met open posities die niet willen dat posities worden doorgeschoven naar het volgende 

contract, moeten hun posities sluiten vóór de geplande rollover (Rollover-datums zijn beschikbaar voor de 

klanten in het Help-gedeelte van onze website, in het gedeelte "Vervallen futures-CFD’s, en zo ja, wanneer"). 

Klanten betalen dezelfde kosten als bij het sluiten van een oud contract en het handmatig openen van een 

nieuw contract. De vergoeding omvat de spreadkosten van het sluiten van het oude contract en het openen 

van een nieuw contract plus de nachtelijke rentelasten (dit zijn de swaps long- en swaps short-bedragen die 

worden vermeld op de activaspecificaties). 

 
In de meeste gevallen zal het tarief (bid-/ask-prijzen) van het nieuwe contract verschillen van het oude 

contract. Daarom neemt het bedrijf de nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de klant niet 

wordt belast met het prijsverschil op zijn nieuwe positie. Bijgevolg zal er automatisch een rollover-aanpassing 

worden uitgevoerd op de account van de klant om ervoor te zorgen dat zowel de klant als het bedrijf geen 

voordeel of nadeel ondervindt van de rollover. 

 
Om het bedrag van de rollover-aanpassing te berekenen, wordt het tarief van het oude contract en het 

nieuwe contract precies op hetzelfde moment gebruikt voordat het contract afloopt. Bijgevolg zal er rekening 

worden gehouden met het prijsverschil tussen contracten en de spread. Het resulterende rollover-bedrag 

wordt vervolgens gedebiteerd of bijgeschreven op de klanteaccount als een rollover-aanpassing. De 

berekening is als volgt: 

 
Buy-positie: 

(Volume1*- (Bid-prijs (nieuw contract)-Bid-prijs (Oud contract))) + (Volume *-Spread) * Conv. tarief2 
 

1 Volume = Lots * Contractformaat 
2 Alle roll-overaanpassingen worden berekend in de valuta waarin het instrument is uitgedrukt. Als een account is ingesteld met een 
andere valuta, zal het systeem dit automatisch omzetten naar de valuta van de account met behulp van de op dat moment geldende 
marktkoers.
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Sell-positie: 

(Volume * (Ask-prijs (nieuw contract))-Ask-prijs (Oud contract))) + (Volume *-Spread) * Conv. tarief 
 

De algemene vuistregel die wordt gebruikt om te beslissen of het bedrag wordt gedebiteerd of gecrediteerd, 

wordt hieronder weergegeven: 

Indien (nieuwe contractprijs < oude contractprijs) debet voor short, credit voor long Indien (nieuwe 

contractprijs > oude contractprijs) debet voor long, credit voor short 

 
Voorbeeld 1: 

Een klant met een GBP-account heeft een kooppositie van 10 contracten op DAX-prestatieindex 

(instrumentvaluta: EUR). Op het moment van rollover zijn de DAX-tarieven als volgt: 

 
Bid (bestaand contract) = 12.228,00, Ask (bestaand contract) = 12.231,00 Bid (nieuw contract) = 12.232,00, Ask 

(nieuw contract) = 12.236,00 

 
In het bovenstaande geval is de volgende formule van toepassing: 

(Volume *-(Bid-prijs (nieuw contract)-Bid-prijs (Oud contract))) + (Volume *-Spread) * Conv. tarief (10 *- 

(12.232 12.228) + (10 * (12.232 -12.236))) * 0,9 = -£ 72,00 

 
Als gevolg hiervan blijft de klant dezelfde long-positie van 10 DAX-contracten behouden en wordt zijn rekening 

gedebiteerd met £ 72,00. 

 
Voorbeeld 2: 

 

Een klant met een GBP-account heeft een verkooppositie van 1000 vaten op ruwe olie (instrumentvaluta: USD). 

Op het moment van rollover zijn de CL-tarieven als volgt: 

 
Bid (bestaand contract) = 61,74, Ask (bestaand contract) = 61,87 

Bid (nieuw contract) = 61,95, Ask (nieuw contract) = 62,15 

 

In het bovenstaande geval is de volgende formule van toepassing: 

(Volume * (Ask-prijs (nieuw contract))-Ask-prijs (Oud contract))) + (Volume *-Spread) * Conv. tarief (1000 * 

(62,15 – 61,87) + 1000 * (61,95 – 62,15)) * 0,78 = £62,40 

 
Als gevolg hiervan zal de klant dezelfde shortpositie van 1000 vaten CL behouden en wordt zijn account 

gecrediteerd met £ 62,40 

 

6. Stortingskosten 

Er worden geen stortingskosten in rekening gebracht aan de klant. 
 

7. Commissies 
Er worden geen commissies in rekening gebracht aan de klant.
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Hieronder vindt u de lijst met Payment Service Providers (PSP's; betalingsdienstverleners) en Electronic 
Money Institutions (EMI's; elektronischgeldinstellingen) waar ForexTB rekeningen bij houdt, in 
samenwerking met hun vermelde nationale hoofdkantoor en toezichthoudende autoriteiten: 

 

Naam Land van vestiging Gereguleerd Regelgevende instantie 

SafeCharge Limited Cyprus, CY Ja Central Bank of Cyprus (CBC) 

PPRO Financial Ltd Verenigd Koninkrijk, GB Ja Financial Conduct Authority 
(FCA) 

Credoreax Bank Limited Malta, MT Ja Malta Financial Services 
Association (MFSA) 

Skrill Ltd Verenigd Koninkrijk, GB Ja Financial Conduct Authority 
(FCA) 

Paysafe Payments Solutions 
Limited (Neteller) 

Verenigd Koninkrijk, GB Ja Financial Conduct Authority 
(FCA) 

Bilderlings Pay Ltd Verenigd Koninkrijk, GB Ja Financial Conduct Authority 
(FCA) 

Ecommbx Cyprus, CY Ja Central Bank of Cyprus (CBC) 

Paytah (Phoenix Payments 
Ltd) 

Malta, MT Ja Malta Financial Services 
Association (MFSA) 

SEPAGA E.M.I. Ltd Cyprus, CY Ja Central Bank of Cyprus (CBC) 

Verifo (Verified Payments, 
UAB) 

Litouwen, LT Ja Bank van Litouwen 

Valyuz UAB Litouwen, LT Ja Bank van Litouwen 

MIR LIMITED UK LTD Verenigd Koninkrijk, GB Ja Financial Conduct Authority 
(FCA) 

 


