
vwd group Netherlands B.V.
Keizersgracht 424 - 1016 GC

Geldig t/m 30/06/2015

Prijslijst / bestelbon voor particulieren*

Keizersgracht 424 - 1016 GC
Amsterdam - Nederland

Incassant ID: NL04ZZZ33289369000 

Voorletters + Naam M/V     Klantnummer (door vwd group in te vullen)

Straat + Huisnummer Telefoon

Postcode E-mail

Woonplaats IBAN

Land Bank Identificatie (BIC)

Standaard wordt bij "realtime datamanager only" uit gegaan van een jaarabonnement.  Indien uw voorkeur uitgaat naar een halfjaar- of 
kwartaalabonnement kunt u dat hier aangeven, wij rekenen hiervoor een toeslag.

Datum Handtekening

kwartaalabonnement kunt u dat hier aangeven, wij rekenen hiervoor een toeslag.

         Doorlopende SEPA-incasso machtiging
Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u vwd group toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de kosten voortvloeiende 
uit dit abonnement af te schrijven van uw rekening en geeft u uw bank toestemming om doorlopend deze kosten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van vwd group. Als machtigingskenmerk zal vwd group het toegekende klantnummer  hanteren. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor  binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

            Jaarabonnement                                     Halfjaarabonnement (+12.5%)                                         Kwartaalabonnement (+3 4%)

Door ondertekening van deze overeenkomst aanvaardt de abonnee de abonnementsvoorwaarden van vwd group (zie www.vwd.eu/voorwaarden-nl). Het leveren van 
de goederen of diensten houdt een akkoord in van deze overeenkomst door vwd group. 

* Een particuliere belegger is een abonnee die zich inschrijft op individuele en persoonlijke titel,  voor zijn of haar eigen persoonlijke investeringsactiviteiten, en niet als 

Mogelijke tussentijdse exchange fee wiijzigingen door de betreffende beurs zullen direct doorberekend worden aan de abonnee

Prijzen datamanger only: samengestelde pakketten

* Een particuliere belegger is een abonnee die zich inschrijft op individuele en persoonlijke titel,  voor zijn of haar eigen persoonlijke investeringsactiviteiten, en niet als 
werknemer of vertegenwoordiger van een bedrijf. Het gebruik van de informatie door een particuliere investeerder is alleen voor het beheer van het eigen persoonlijk 
vermogen en mag in geen geval worden gebruikt  voor het beheer van het vermogen van derden. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u hiermee 
akkoord te gaan.

Bestelbon retourneren aan: helpdesknl@vwd.com . Pos tadres: Support vwd group – Forest Bergen – Van Bla aderenweg 10A, 1862 JP Bergen

Onderstaande prijzen gelden op basis van een 12 maanden abonnement, zijn inclusief BTW en Exchange fees.

Kruis hieronder de modules van uw keuze aan

Incl. BTW

Deze abonnementen geeft alléén recht op de data bestemd voor uw Technische analysepakket en niet ons Eris chart programma.

Prijzen datamanger only: samengestelde pakketten

Pakket 1: Euronext Securities

• Euronext Securities Market Alle aandelen, beleggingsfondsen (beursgenoteerd), warrants en 
obligaties van Amsterdam, Brussel, Parijs,  Lissabon , bid en ask (level I)

• Wisselkoersen Wisselkoersen fixing ECB

• Euronext Indexen

Pakket 2: Euronext Opties

• Euronext Option Market Amsterdam en Brussels Alle opties en futures, incl. onderliggende waarden

• Wisselkoersen Wisselkoersen fixing ECB

• Euronext Indexen

253.89 € /jaar

Incl. BTW

Alle indexen van de Euronext zone

253.89 € /jaar

Alle indexen van de Euronext zone

Pakket 3: Euronext Securities + Opties
• Euronext Securities Market Alle aandelen, beleggingsfondsen (beursgenoteerd), warrants en 

obligaties van Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon , bid en ask (Level I)

• Euronext Option Market Amsterdam en Brussels Alle opties en futures, incl. onderliggende waarden

• Wisselkoersen Wisselkoersen fixing ECB

• Euronext Indexen

• Eurex Futures [Bund, Dax, Eurostoxx 50] De Eurex futures op de Bund, Dax en Eurostoxx 50

318.99 € /jaar

Alle indexen van de Euronext zone

384.09 € /jaarPakket 4: Eurex futures + Amsterdam Futures / Optie s
• Eurex Futures [Bund, Dax, Eurostoxx 50] De Eurex futures op de Bund, Dax en Eurostoxx 50

• Futures/Opties Amsterdam Alle opties en futures, incl. onderliggenden waarden

• Euronext Indices en wisselkoersen fixing ECB Alle indexen van de Euronext zone + wisselkoersen fixing ECB

telkens stilzwijgend met een periode van twaalf maanden worden verlengd, tenzij u tenminste twee maanden voor het einde van de dan lopende periode vwd group in een 
schrijven meedeelt de duur van de licentie niet te willen verlengen

De licentie wordt verleend voor een periode van 1 jaar ingaande van de ondertekening van deze overeenkomst en zal na deze periode



Pakket 5: Euronext Securities + Opties + Eurex Futu res 488.25 € /jaar

Realtime Nieuws 
en koersen

www.eris.nl

• Eurex Futures [Bund, Dax, Eurostoxx 50] De Eurex futures op de Bund, Dax en Eurostoxx 50

• Futures/Opties Amsterdam Alle opties en futures, incl. onderliggenden waarden

• Euronext indexen en wisselkoersen fixing ECB Alle indexen van de Euronext zone + wisselkoersen fixing ECB

• Euronext securities bid en ask (level I)

• CME miniFutures De CME minifutures S&P en Nasdaq

• Futures/Opties Amsterdam Alle opties en futures, incl. onderliggenden waarden

• Euronext indexen en wisselkoersen fixing ECB Alle indexen van de Euronext zone + wisselkoersen fixing ECB

Pakket 6: Euronext Securities + Opties + CME Mini f utures

Pakket 5: Euronext Securities + Opties + Eurex Futu res

Alle aandelen, beleggingsfondsen (beursgenoteerd), warrants en obligaties van 
Amsterdam, Brussel, Parijs,  Lissabon , bid en ask (level I)

488.25 € /jaar

698,23 € /jaar

• Euronext indexen en wisselkoersen fixing ECB Alle indexen van de Euronext zone + wisselkoersen fixing ECB

• Euronext securities bid en ask (level I) Alle aandelen, beleggingsfondsen (beursgenoteerd), warrants en 
obligaties van 
Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon , bid en ask (level I)

• CME miniFutures De CME minifutures S&P en Nasdaq

• Eurex Futures [Bund, Dax, Eurostoxx 50] De Eurex futures op de Bund, Dax en Eurostoxx 50

• Futures/Opties Amsterdam Alle opties en futures, incl. onderliggenden waarden

• Euronext indexen en wisselkoersen fixing ECB Alle indexen van de Euronext zone + wisselkoersen fixing ECB

• Euronext securities bid en ask (level I) Alle aandelen, beleggingsfondsen (beursgenoteerd), warrants en 
obligaties van Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon , bid en ask (level I)

Pakket 7: Euronext Securities + Opties + Eurex Futu res + CME Mini futures 934,89 € /jaar

Vraag ook de prijslijst van de downloadproducten aa n!

Telefoon: 020/71.01.745


