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Contract Bolero Trader

ADDENDUM BIJ: OPENING VAN GELDREKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD 

EEN EFFECTENREKENING NATUURLIJKE PERSONEN

Bolero-klantennummer  

Naam klant 

Ondergetekende, de klant, verzoekt KBC Bank de dienstverlening in het kader van hun Bolero-online contract aan te vullen met 
Bolero Trader.

Bolero Trader is een geavanceerde informatie- en tradingoplossing voor de ervaren belegger. Het biedt een unieke combinatie van 
marktgegevens, fundamentals, analyse en tradingfunctionaliteiten.

De klant kan per kwartaal met een opzeggingstermijn van 5 werkdagen een einde stellen aan het contract door een schriftelijk en 
behoorlijk ondertekend daartoe strekkend verzoek te richten aan de Bolero  Administratie.

De dienstverlening van Bolero Trader werd ontwikkeld en wordt verzorgd door een externe provider die zorgvuldig werd 
geselecteerd, en die aan duidelijke contractuele bepalingen is gebonden. Hoewel KBC Bank de dienstverlening van Bolero 
Trader grondig heeft geanalyseerd, aan veelvuldige tests heeft onderworpen en heel frequent monitort, kan KBC Bank geen 
verantwoordelijkheid nemen voor de geschiktheid van dergelijk product, noch voor het foutloos functioneren ervan.

Bolero en Bolero Trader zijn twee verschillende producten, die gelijkaardige informatie op een gedifferentieerde wijze visualiseren. 
De klant verklaart hiervan op de hoogte te zijn en hiermee rekening te houden bij het gebruik.

De Bolero Trader Standaard dienstverlening is gratis.

De klant kan ook kiezen voor de Bolero Trader Pro formule, die 100 euro per maand kost, maar gratis is vanaf 100 transacties per 
maand. Deze formule biedt de klant een korting op het makelaarsloon, zoals vermeld in de tarievenlijst van Bolero op 
www.bolero.be/nl/tarieven 

Voor de klanten die kiezen voor Bolero Trader Pro worden de voordelige tarieven toegepast ongeacht of de klant zijn orders doorgeeft 
via de traditionele Bolero Online website, dan wel via Bolero Trader.

De toepassing wordt ondersteund door Infront, die ook de koersinfo in de toepassing aanlevert. Om die reden zal elke klant binnen 
de toepassing gevraagd worden een koersaanleveringsovereenkomst te aanvaarden t.o.v. Infront. Deze overeenkomst legt de 
voorwaarden vast waartegen de klant de koersdata aangeleverd krijgt door Infront. Zolang de klant de voorwaarden niet aanvaardt, 
zal de toepassing geen koersinfo inlezen. Infront rekent de klant geen vergoeding aan voor het gebruik van de data binnen de 
gestelde voorwaarden. Infront verwerft en verwerkt in dit kader ook persoonsgegevens van klanten die gebruik maken van de Trader 
dienstverlening. 

De klant aanvaardt dat hij via Bolero Trader geen Best Execution orders, maar enkel specifieke orderinstructies kan geven. Als 
de klant een Best Execution order wil geven, moet hij hiervoor de Bolero-website gebruiken. Meer uitleg hierover vindt u in het 
orderuitvoeringsbeleid van Bolero.
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KEUZE TARIEVENFORMULE

Ondergetekende, de klant, verzoekt Bolero, in het kader van het contract “Bolero Trader” om het tarief toe te passen 
volgens onderstaande keuze: 

 Bolero Trader Standard: 

 gratis + gebruikelijk makelaarsloon “Bolero online tarieven”

 Bolero Trader Pro: 

 € 100 per maand (gratis vanaf 100 transacties/maand) + “Bolero Trader pro tarieven”

De klant kan maximaal eenmaal per jaar voormelde tarievenkeuze wijzigen. De wijziging zal ingaan vanaf het volgende 
kwartaal. 

Contract Bolero Trader

  
Opgemaakt in twee exemplaren, te   op 

Senior General Manager 
Directe Kanalen & Ondersteuning
KBC Bank NV 

Herwig Huysmans

Mederekeninghouder*

voor “gelezen en goedgekeurd”
Handtekening:

Rekeninghouder

voor “gelezen en goedgekeurd”
Handtekening:

––

* Enkel in geval van een Bolero-rekening met twee rekeninghouders.


