Orderschema voor onttrekkingen
Onttrekkingen uit uw portefeuille verlopen volgens onderstaande stappen. Genoemde dagen in dit overzicht betreffen
werkdagen waarop aandelenbeurzen geopend zijn. Op het moment dat er nog een order(s) in uw portefeuille verwerkt
worden, gaat het schema in op het moment dat deze order(s) volledig verwerkt is.
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Dag 0: Doorgeven van uw order
Opdrachten voor onttrekkingen geeft u door aan Fondsenplatform via het
‘Opdrachtformulier voor onttrekkingen’. Dit formulier kunt uw downloaden via onze
website.

Dag 1: Uw order in behandeling
Uiterste verwerkingstijd van orders is 10:00 uur. Orders worden iedere dag om 10:00 uur
in behandeling genomen. Tot 10:00 kunt u de door u gegeven order annuleren. Na 10:00
uur wordt uw opdracht bij de fondsaanbieder aangeboden, die uw order in behandeling
neemt. Orders die na 10:00 uur door Fondsenplatform zijn ontvangen, worden de
eerstvolgende dag in behandeling genomen.
Dag 1 of 2: Uitvoering van uw order
Uw order wordt uitgevoerd door de fondsaanbieder (verkoop afhankelijk van het fonds op
dag 1 of 2, voor sommige fondsen kan dat ook later zijn). Vanaf dat moment staat uw
opbrengst vast en loopt u geen koersrisico meer.

Dag 3 en 4: Terugmelding van uw order
De fondsaanbieder bevestigt ons de koers waartegen uw participaties zijn verkocht. In de
meeste gevallen is dit de eerstvolgende dag na de uitvoering. Afhankelijk van de
orderverwerking van de fondsaanbieder en feestdagen kan dat in sommige gevallen twee
(of meer) dagen duren.

Dag 5 en 6: Ontvangst opbrengst van uw order
Fondsenplatform ontvangt de opbrengst van uw order. Zodra Fondsenplatform de
opbrengst van alle in uw portefeuille verkochte fondsen heeft ontvangen en
gecontroleerd, wordt het saldo naar uw tegenrekening overgemaakt.

Vanaf dag 7: U ontvangt het geld op uw tegenrekening
U ontvangt een transactieoverzicht.

Uw rekening

Aan dit orderschema kunt u geen rechten ontlenen.
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