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Volmacht voor de vermogensbeheerder
Dit formulier dient als volmacht voor de vermogensbeheerder om uw LYNX rekening te beheren. De aangestelde 
vermogensbeheerder is in staat om transacties uit te voeren, subbeheerders aan te stellen, stortingen en 
terugboekingen uit te voeren (enkel op een tegenrekening op uw naam), informatie op te vragen, afschriften en 
bevestigingen te ontvangen, bepaalde klantgegevens te wijzigen en meer algemeen het beheer over uw hieronder 
opgegeven effectenrekening uit te oefenen. Om dit formulier te gebruiken, dient uw vermogensbeheerder een 
overeenkomst met LYNX te hebben gesloten. 

Let op: Alle informatie en communicatie tussen Cliënt en LYNX zal plaatsvinden in de Nederlandse taal. De cliënt accepteert dat de documenten van IB, waarnaar LYNX 
kan verwijzen, in de Engelse taal zijn opgesteld. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse vertaling en een oorspronkelijk Engelstalig document, zal het Engelstalige 
document voorrang hebben.

IBAN

Statutaire naam vermogensbeheerder

Gegevens van de klant

Gegevens van de vermogensbeheerder

Naam eerste rekeninghouder

Vertegenwoordiger vermogensbeheerder

Naam tweede rekeninghouder
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1. Algemeen
De algemene voorwaarden van deze volmachtver-
lening zijn een aanvulling op de bepalingen van alle 
andere overeenkomsten tussen LYNX en Cliënt of 
Vermogensbeheerder. De afspraken die gelden voor 
de rekening(en) van de Cliënt zijn van toepassing op 
alle orders en transacties, en Vermogensbeheerder is 
gebonden aan alle voorwaarden van die overeenkom-
sten.

2. Inhouding van commissies
Cliënt machtigt LYNX om van zijn rekening bij LYNX de 
kosten ten behoeve van het uitvoeren van transacties 
voor rekening en risico van Cliënt in te houden, con-
form de tarieven die Cliënt is overeengekomen en die 
aan LYNX zijn opgegeven.

3. Verzoek om bevestigingen en afschriften 
aan Vermogensbeheerder te sturen
Cliënt verzoekt LYNX om alle transactiebevestigingen 
en rekeningafschriften direct naar Vermogensbeheer-
der te sturen en niet direct naar Cliënt. Als Cliënt deze 
instructie wijzigt en besluit dat de bevestigingen en 
rekeningafschriften direct naar Cliënt gestuurd moeten 
worden, dan zal Cliënt dit aan Vermogensbeheerder 
doorgeven. Op het verzoek van Cliënt zal Vermogens-
beheerder Cliënt van een gebruikersnaam en wacht-
woord voorzien zodat de cliënt rekeningafschriften op 
het administratieve rekeninggedeelte kan raadplegen. 

4. Machtiging van Vermogensbeheerder
a. Deze overeenkomst machtigt LYNX om instruc-
ties van Vermogensbeheerder in naam van Cliënt te 
accepteren. Deze machtiging betreft alle activa die 
Cliënt aanhoudt op alle rekeningen bij LYNX waarvoor 
Vermogensbeheerder is aangewezen. Cliënt machtigt 
hierbij Vermogensbeheerder om te informeren, te han-
delen, te kopen, te verkopen (met inbegrip van short 
selling), te wisselen, om te zetten, in te schrijven, te 
verhandelen, of anderszins verwerven of afstoten van 
aandelen, obligaties, opties, futures, aandelenfutures, 
vreemde valuta en enige andere investeringen, op 
marge of anderszins, voor eigen rekening en risico 
van Cliënt. Cliënt begrijpt dat bij iedere transactie die 
wordt uitgevoerd een commissie op de rekening wordt 
ingehouden. 

b. Cliënt machtigt Vermogensbeheerder om een of 
meer subbeheerders in te schakelen om het beheer 
van (een deel van) het vermogen dat Cliënt bij LYNX 
heeft staan uit te voeren. Cliënt machtigt Vermogens-
beheerder activa onder dergelijke subbeheerders te 
alloceren. Cliënt machtigt dergelijke subbeheerders 
dezelfde discretionaire bevoegdheid als de Vermo-
gensbeheerder op de rekening van Cliënt uit te oe-
fenen en machtigt dergelijke subbeheerders om alle 
informatie over de rekening van Cliënt te ontvangen. 
Cliënt machtigt LYNX om de instructies van de door 
Vermogensbeheerder aangestelde subbeheerders 
te accepteren en om de instructies van werknemers, 
agenten of vertegenwoordigers van Vermogensbe-
heerder of subbeheerders te accepteren.

c. Het is Vermogensbeheerder tevens toegestaan 
om stortingen of inkomende overboekingen naar de 
rekening(en) van Cliënt te verzorgen en aflossingen 
of terugboekingen of uitgaande overboekingen van 
de rekening van Cliënt in gang te zetten (inclusief de 
levering van effecten vanaf de rekening), ten behoeve 
van de cliënt, ongeacht de fiscale gevolgen. Vermo-
gensbeheerder mag overboekingen (met inbegrip van 
interne overboekingen), doorrollingen of andere over-
boekingen van activa tussen rekeningen van Cliënt 
initiëren. Cliënt machtigt LYNX, handelend op basis 
van de instructies van Vermogensbeheerder, orders 
voor de rekening(en) van Cliënt samen te voegen met 
orders van een of meer andere rekeningen waar Ver-
mogensbeheerder voor gemachtigd is. Vermogensbe-
heerder is gemachtigd om alle informatie betreffende 
de rekening(en) te ontvangen, en daarnaast ook re-

keningafschriften, bevestigingen en fiscale informatie 
te ontvangen. Vermogensbeheerder is gemachtigd om 
informatie van Cliënt of zijn rekening toe te voegen, te 
verwijderen of aan te passen.

d. LYNX is gerechtigd, maar niet verplicht, tot het 
uitvoeren van nader onderzoek of het vragen om 
bevestiging van Cliënt of een nadere toelichting van 
Vermogensbeheerder of Cliënt met betrekking tot 
een instructie van Vermogensbeheerder ten behoeve 
van een rekening van Cliënt. LYNX behoudt het recht 
om, naar haar eigen oordeel, bepaalde instructies van 
Vermogensbeheerder te weigeren, of om niet langer in-
structies van Vermogensbeheerder op te volgen. Cliënt 
en Vermogensbeheerder erkennen dat alle informatie 
die door een van hen op dit formulier is verstrekt, of op 
enige andere wijze in het openingsproces aan LYNX is 
verstrekt, onder voorbehoud van verificatie is, en Cli-
ent en Vermogensbeheerder staan LYNX toe om alle 
informatie via kredietbureaus of andere gebruikelijke 
of redelijke maatregelen te verifiëren. Vermogensbe-
heerder zal op redelijk verzoek van LYNX alle informatie 
betreffende het beheer van de rekening(en) of de nale-
ving van deze machtiging verstrekken. Deze bepaling 
impliceert niet dat LYNX een verplichting tot supervisie 
of monitoring heeft over het beheer van Vermogens-
beheerder of de rekening(en) van Cliënt of het naleven 
van de toepasselijke wet- en regelgeving.

5. Geen substituut voor 
vermogensbeheerovereenkomst
Cliënt en Vermogensbeheerder erkennen dat deze 
machtiging enkel Vermogensbeheerder machtigt om 
bepaalde activiteiten met betrekking tot de rekening 
van Cliënt uit te voeren en dat het geen substituut voor 
een vermogensbeheerovereenkomst is en dat het niet 
is bedoeld om te voldoen aan enige regelgevende ver-
plichtingen die van toepassing zijn op Vermogensbe-
heerder om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

6. Rol van LYNX – Disclaimer en uitsluiting 
van aansprakelijkheid
Vermogensbeheerder is uitsluitend door Cliënt geko-
zen en wordt niet door LYNX aanbevolen of gesteund. 
Vermogensbeheerder is niet in dienst van of geregis-
treerd door of geassocieerd met LYNX. LYNX zal de 
bekwaamheid of integriteit van Vermogensbeheerder 
niet controleren en zal de handelingen van Vermogens-
beheerder of enige subbeheerders niet monitoren. 
LYNX zal de aanbevelingen van Vermogensbeheerder 
niet controleren of de geschiktheid van enige transac-
tie of het beleggingsbeleid van Vermogensbeheerder 
of van subbeheerder of van Cliënt beoordelen. LYNX 
levert geen vermogensbeheerdiensten aan Cliënten en 
zal geen beleggingsadvies of fiscaal advies met betrek-
king tot de rekening geven. 

7. Naleving door Vermogensbeheerder van 
Wet- en regelgeving
Vermogensbeheerder en eventuele door Vermogens-
beheerder aangestelde subbeheerders dienen te vol-
doen aan de op hen van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend de Wet 
op het financieel toezicht en daarop gebaseerde lage-
re regelgeving (hierna: “Wet- en regelgeving”). LYNX 
is niet verantwoordelijk voor de vaststelling of Vermo-
gensbeheerder de Wet- en regelgeving met betrekking 
tot het verlenen van beleggingsdiensten naleeft. Cliënt 
erkent dat LYNX niet verantwoordelijk is voor de vast-
stelling of Vermogensbeheerder vereist is geregistreerd 
te zijn of een vergunning nodig heeft of is vrijgesteld 
van registratie of een vergunning. Dit is de uitsluitende 
verantwoordelijkheid van Vermogensbeheerder. Indien 
Cliënt hier vragen over heeft, dan dient Cliënt contact 
op te nemen met Vermogensbeheerder. 

8. Beëindiging
Cliënt en/of Vermogensbeheerder stemmen ermee in 
LYNX onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen 
als Cliënt of Vermogensbeheerder deze machtiging 

beëindigen, aanpassen of herroepen. Vermogensbe-
heerder stemt ermee in om LYNX onmiddellijk schrifte-
lijk in te lichten wanneer Cliënt overlijdt of op zodanige 
wijze onbekwaam wordt dat deze machtiging nietig 
moet worden geacht. Deze machtiging blijft van kracht 
totdat LYNX een schriftelijke kennisgeving van de 
beëindiging heeft ontvangen en voldoende tijd heeft 
gehad om een dergelijke kennisgeving te verwerken 
en de machtiging van Vermogensbeheerder te beëin-
digen. 

9. Schadeloosstelling van LYNX door Cliënt
Cliënt gaat ermee akkoord LYNX schadeloos te houden 
en dat LYNX en aan haar gelieerde ondernemingen, 
haar opvolgers, rechtverkrijgenden, bestuurders, func-
tionarissen, werknemers en Vermogensbeheerders 
niet aansprakelijk zijn voor claims, procedures, kosten 
en aansprakelijkheden, inclusief juridische kosten, 
voorvloeiend uit of betreffende de afhankelijkheid van 
deze machtiging of de uitvoering van enige instructies 
van Vermogensbeheerder. Cliënt stemt ermee in dat 
LYNX geen toezicht houdt op de transacties of andere 
handelingen van Vermogensbeheerder. LYNX is niet 
aansprakelijk voor enige transactie of beslissing of 
handeling van Vermogensbeheerder. De rechten van 
LYNX op basis van dit artikel laten enige andere rech-
ten die LYNX op basis van andere overeenkomsten 
met Cliënt en/of Vermogensbeheerder heeft onverlet. 

10. Schadeloosstelling van LYNX door 
Vermogensbeheerder
Vermogensbeheerder gaat ermee akkoord LYNX scha-
deloos te houden en dat LYNX en aan haar gelieerde 
ondernemingen, haar opvolgers, rechtverkrijgenden, 
bestuurders, functionarissen, werknemers en Vermo-
gensbeheerders niet aansprakelijk zijn voor claims, 
procedures, kosten en aansprakelijkheden, inclusief 
juridische kosten, voorvloeiend uit of betreffende eni-
ge schending door Vermogensbeheerder van enige 
bepaling van deze overeenkomst of andere overeen-
komst met LYNX en/of Cliënt; de (wan)prestatie van de 
diensten van Vermogensbeheerder; enige transactie of 
handeling van Vermogensbeheerder of enige subbe-
heerder op de rekening(en) van Cliënt; en enig geschil 
met betrekking tot de Vermogensbeheerder en/of eni-
ge subbeheerder en/of Cliënt. De rechten van LYNX 
op basis van dit artikel laten enige andere rechten die 
LYNX op basis van andere overeenkomsten met Cliënt 
en/of Vermogensbeheerder heeft onverlet.

11. Verklaringen en Erkenningen van Cliënt:
a. Cliënt geeft Vermogensbeheerder de volledige dis-
cretionaire bevoegdheid om namens de Cliënt op de 
rekening(en) te handelen en Cliënt heeft geen toegang 
tot het handelsplatform om zelf orders te kunnen plaat-
sen. Slechts Vermogensbeheerder, enige subbeheer-
ders, en hun werknemers, gemachtigden en vertegen-
woordigers hebben toegang tot het handelsplatform 
om zodoende transacties op de rekening uit te kunnen 
voeren.

b. Indien Cliënt de overeenkomst met Vermogensbe-
heerder beëindigt of voor een enige andere reden de 
toegang door Vermogensbeheerder tot de rekening(en) 
wilt beëindigen, of als Cliënt zelf direct wenst te kunnen 
handelen op de rekening van Cliënt, of als Cliënt de 
diensten van een andere vermogensbeheerder wenst 
te gebruiken, dan dient Cliënt direct contact op te 
nemen met LYNX per e-mail op pro@lynx.nl of door 
te bellen naar het klantenservicenummer van LYNX, 
waarvan het nummer te vinden is op www.lynx.nl of 
www.lynxpro.nl.

c. Omdat Cliënt LYNX heeft geïnstrueerd alle bevesti-
gingen en rekeningafschriften direct naar Vermogens-
beheerder te sturen, zal Cliënt voor informatie over 
zijn rekening vertrouwen op Vermogensbeheerder. Als 
Cliënt vragen of zorgen heeft met betrekking tot zijn 
rekening, kan Cliënt direct contact opnemen met LYNX 
per e-mail via pro@lynx.nl of door te bellen naar het 
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klantenservicenummer van LYNX, waarvan het num-
mer te vinden is op www.lynx.nl of www.lynxpro.nl.

d. Afhankelijk van het vermogen op de rekening van 
Cliënt, kan een inhouding van commissies van een 
marginrekening leiden tot rentebetalingen over het 
negatieve cashsaldo. Indien door een inhouding van 
commissies onvoldoende vermogen op de rekening 
resteert om aan de marginverplichtingen of aan enige 
andere verplichtingen jegens LYNX te voldoen, kan 
LYNX, naar haar eigen oordeel: (1) de commissies 
inhouden en daarbij een van haar rechten en rechts-
middelen conform de LYNX basisovereenkomst uitoe-
fenen, waaronder liquidatie van posities in de rekening 
zonder voorafgaande kennisgeving om zodoende aan 
de marginvereisten of verplichtingen te kunnen vol-

doen; en/of (2) weigeren om de transactie uit te voeren.

e. Alle vorderingen, vragen of geschillen met betrek-
king tot de door LYNX verleende beleggingsdiensten 
of met betrekking tot de uitvoering van bepaalde 
orders moeten worden doorverwezen naar LYNX. 
Vermogensbeheerder heeft geen bevoegdheid om 
dergelijke vorderingen of geschillen namens LYNX te 
behandelen. 

f. Alle vorderingen of geschillen met betrekking tot 
diensten of handelingen van Vermogensbeheerder of 
enige subbeheerders vinden uitsluitend plaats tussen 
Cliënt en Vermogensbeheerder. LYNX is niet aan-
sprakelijk voor dergelijke vorderingen en geschillen 
en Cliënt begrijpt en erkent volledig dat Cliënt geen 

vordering tegen LYNX kan indienen of enige schade-
vergoeding of compensatie van LYNX kan ontvangen, 
inclusief vorderingen tot directe, indirecte, incidentele 
of vervolgschade of gederfde winst. Alle vorderingen 
of geschillen met betrekking tot aan Vermogensbe-
heerder verschuldigde beheervergoedingen vinden uit-
sluitend plaats tussen Cliënt en Vermogensbeheerder.

12. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands 
recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit 
deze algemene voorwaarden worden uitsluitend voor-
gelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstver-
lening te Den Haag of direct aan de bevoegde rechter 
te Amsterdam.
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1017 BV  AMSTERDAM
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1000 VM  AMSTERDAM


