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www.aegon.nlA
B

R
1.

00
4.

7 
 o

kt
ob

er
 2

00
9

AEGON Bank N.V.,  Postbus 35, 8900 AA  Leeuwarden

AEGON Bank N.V. is statutair gevestigd te Utrecht, handelsregister 30100799. AEGON Bank N.V. 
is ingeschreven in het register van de AFM en DNB en heeft een vergunning van DNB. 
Adres DNB: Postbus 98, 1000 AB Amsterdam.

Artikel 1 – Definities
Als in de Voorwaarden AEGON Beleggingsrekening een woord 
met een hoofdletter is geschreven, en dit woord is gedefinieerd in 
de definitielijst van de Algemene Voorwaarden AEGON Bank N.V. 
dan heeft het de daarin genoemde betekenis.

Artikel 2 -Tegenrekeningen
Het maximum aantal Tegenrekeningen is één.

Artikel 3 - Beleggen
De Rekeninghouder kan beleggen via de beleggingsmethodiek 
zelfstandig beleggen.
Als het Saldo op het moment van uitvoeren van een aankoop order 
ontoereikend is om de aankooporder volledig uit te voeren, wordt 
de Order niet uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
kosten die AEGON in verband met de aankoop in rekening brengt.
Als de Waarde op het moment van uitvoeren van een verkooporder 
ontoereikend is om de verkooporder volledig uit te voeren, wordt 
de Order niet uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
kosten die AEGON in verband met de verkoop in rekening brengt.

Artikel 4 – Spoedoverboekingen
De Rekeninghouder kan verzoeken om een overboeking met spoed 
te verrichten. Een verzoek tot spoedoverboeking moet vóór 11.00 
uur door AEGON zijn ontvangen.
AEGON kan kosten in rekening brengen voor spoedoverboekingen.

Artikel 5 – Communicatie
Mededelingen in verband met de AEGON Beleggingsrekening 
kunnen zowel schriftelijk, per e-mail als telefonisch worden 
doorgegeven aan AEGON. Orders kunnen alleen telefonisch en via 
Internet worden doorgegeven aan AEGON. Opdrachten en overige 
verzoeken kunnen alleen schriftelijk en via Internet worden 
doorgegeven aan AEGON. Orders kunnen niet luiden in aantallen 
Financiële Instrumenten. Een Order tot verkoop kan luiden in alle 
Financiële Instrumenten.

Artikel 6 – Overig
Artikel 30, onderdeel c van de Algemene Voorwaarden AEGON 
Bank N.V. is niet van toepassing.

Artikel 7 - Wijziging voorwaarden
AEGON mag deze voorwaarden altijd wijzigen. AEGON informeert 
de Rekeninghouder van een wijziging door bekendmaking via
Internet, e-mail, per post en/of een landelijk verspreid Nederlands 
dagblad, naar keuze van AEGON. De gewijzigde voorwaarden 
gelden vanaf 2 maanden na de bekendmaking. Wettelijke 
wijzigingen en wijzigingen in het voordeel van de Rekeninghouder 
gelden direct na bekendmaking.


