
Voorletters + Naam M/V     Klantnummer (door vwd group in te vullen)
Straat + Huisnummer Telefoon
Postcode E-mail
Woonplaats IBAN
Land Bank Identificatie (BIC)
BTW-nummer 

Datum Handtekening

DOWNLOAD VOOR TECHNISCHE ANALYSE - INCLUSIEF 10 JAAR KOERSHISTORIE           Excl. BTW
MODULE A    EURONEXT 179.34

MODULE B    EUROPA 179.34

179.34

81.15

-50% korting

          Prijslijst / bestelbon voor particulieren*
Geldig t/m 31/12/2016

Alle aandelen, warrants, trackers,turbo's, enz..  van Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon

         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.

Bestelbon retourneren aan: helpdesknl@vwd.com . Postadres: Support vwd group – Forest Bergen – Van Blaaderenweg 10A, 1862 JP Bergen

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 Tvwd group. 

* U bent een particulier belegger wanneer u enkel voor persoonlijke doeleinden belegt, u bent niet geregistreerd als zijnde professioneel investeerder of 
beleggingsadviseur en u verricht geen advieswerkzaamheden op het gebied van beleggen. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u hiermee akkoord te 
gaan. Indien dit niet het geval is, vraag dan onze bestelbon voor professionelen aan.

Ik wens de koersen te verwerken in mijn eigen formaat

217.00

Prijzen per jaar in euro 

217.00
Alle aandelen van o.a. Nyse, Amex en Nasdaq en de meest verhandelde aandelen van Toronto,Tokio, Hongkong, 
Johannesburg,Singapore, Sydney, enz.  +  ruime selectie van wereld - en sectorindices, grondstoffen, valutakoersen, interest rates

Kruis hieronder de modules van uw keuze aan en geef aan in welk softwarepakket u de koersen wenst te verwerken. Wij sturen u dan de juiste interface toe.

Incl. BTW

MODULE C    AMERIKA, AZIE, AUSTRALIE en ZUID-AFRIKA

Ik wens koersen te downloaden in de volgend(e) softwarepakket(ten): ………………………………………………………………………………

+ alle beleggingsfondsen ± 7000 (ook niet beursgenoteerde fondsen)
 + ruime selectie van wereld - en sectorindices,  wisselkoersen ECB

217.00
De meest verhandelde aandelen van de overige europese beurzen met o.a. Frankfurt, Londen, Zurich, Milaan, Luxemburg, 
Madrid,Stockholm, Wenen, Dublin, Athene, Helsinki, Oslo, Kopenhagen, enz…
+ ruime selectie van wereld - en sectorindices, grondstoffen, valutakoersen, interest rates

98.19
Speciale downloadformule voor Portfolio2000 waarbij alle waarden in uw portefeuille, zowel binnen- als buitenlandse beurzen,
automatisch worden bijgewerkt. Alle aandelenbeurzen, fondsen, indices, wisselkoersen, obligaties en rente (slotkoersen)

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

Telefoon: 020/710.17.45 of Email: mailnl@vwd.com
Vraag ook de prijslijst voor de vwd group realtime producten aan!

-50% kortingBij bestelling van een tweede en derde download module krijgt u 50% korting op die 2de of 3de module

DOWNLOAD VOOR PORTFOLIO2000 

vwd group Netherlands B.V.
Keizersgracht 424 - 1016 GCAmsterdam - Nederland

Incassant ID: NL04ZZZ33289369000 


