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Voorwaarden OAKK Beheerd Beleggen

1 Wat hoort er bij OAKK Beheerd Beleggen?
1) In deze voorwaarden staan de afspraken die u met OAKK Beheerd Beleggen maakt. Deze voorwaarden horen bij deovereenkomst.
2) Bij de overeenkomst hoort ook het beleggingsplan waarvan u samen met uw Financieel Adviseur de uitgangspuntenheeft bepaald. Hierin is uw doel, de doelmiddelenverdeling en uw risico-inventarisatie vastgelegd. Uw beleggingsplankunt u terugvinden in uw digitale persoonlijke OAKK omgeving bij de details van uw OAKK Beheerrekening.
3) Bij ’OAKK Beheerd Beleggen’ hoort ook de Wegwijzer OAKK Beheerd Beleggen. Daarin kunt u aanvullende informatievinden over OAKK Beheerd Beleggen en in welke beleggingsinstrumenten wij voor u kunnen beleggen.
4) De overeenkomst met deze voorwaarden en de Wegwijzer OAKK Beheerd Beleggen vindt u terug in uw digitale per-soonlijke OAKK omgeving. Deze documenten krijgt u van ons ook per e-mail.
5) Ons bezoekadres is Beursplein 37, 19e etage, 3011 AA in Rotterdam, ons postadres is Postbus 30007, 3001 DA inRotterdam en ons e-mailadres is: info@oakkbeheerdbeleggen.nl.
6) OAKK Beheerd Beleggen is een handelsnaam van OAKK Capital Partners B.V. (’ OAKK’). OAKK is ingeschreven in het re-gister van de Autoriteit Financiële Markten (’AFM’) en staat onder toezicht van de AFM en van De Nederlandsche Bank(’DNB’). Informatie over onze inschrijving in het register van de AFM staat op de website www.afm.nl en informatieover het toezicht door DNB kunt u vinden op www.dnb.nl.
7) Daar waar in deze voorwaarden ’wij’, ’ons’ of ’onze’ staat vermeld, wordt bedoeld ’ OAKK’ en/of ’OAKK Beheerd Beleg-gen’.

2 Welke algemene regels gelden voor uw OAKK Beheerrekening?
1) U kunt de OAKK Beheerrekening alleen openen als u een rekening bij een in Nederland gevestigde bank als geregi-streerde tegenrekening heeft en een Burgerservicenummer heeft. Gaat u verhuizen of emigreren naar het buiten-land? Laat het ons dan weten.
2) Bij OAKK Beheerd Beleggen krijgt u een OAKK Beheerrekening bij de Stichting Beleggersgiro OAKK. U geeft ons toe-stemming om deze rekening te gebruiken voor het administreren van uw beleggingen en het incasseren van vergoe-dingen indien u geen incasso heeft ingesteld. Wij mogen anderen inschakelen om een deel van ons werk te doen.Bijvoorbeeld voor de afwikkeling van beleggingsopdrachten.

3 Hoe werkt OAKK Beheerd Beleggen?
1) U maakt gebruik van OAKK Beheerd Beleggen. Dat betekent dat wij voor u beleggen. U beslist dus niet zelf overuw beleggingen. Dat doen wij voor u. Worden uw beleggingen meer waard? Dan is de winst voor u. Worden uwbeleggingen minder waard? Dan zijn de beleggingsverliezen voor u. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueleverliezen en hoeven daarvoor niet te betalen of te compenseren.
2) Wij beleggen voor u op basis van het beleggingsplan dat is bepaald en geaccepteerd door u. In uw beleggingsplanstaat uw beleggingsdoel, de doelmiddelenverdeling en uw risicobereidheid. Wij gebruiken daarvoor uw persoonlijkegegevens.
3) Het is belangrijk dat uw beleggingsplan up-to-date is en blijft. Minimaal eenmaal per jaar herijkt u uw plan met uwFinancieel Adviseur. Indien er tussentijdse relevante wijzigingen optreden, dan dient u ons dit onverwijld te latenweten.
4) Om met OAKK Beheerd Beleggen te starten, boekt u geld over naar de centrale geldrekening bestemd voor OAKKBeheerd Beleggen onder vermelding van uw persoonlijke OAKK Beheerrekening nummer. Uw eerste inleg dientminimaal EUR 1.000,- te zijn. Het geld dat wordt ontvangen ten gunste van de beheerrekening gebruiken wij om tebeleggen.
5) Wij spreken af dat u geen beleggingsopdrachten geeft.
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4 OAKK Beheerd Beleggen en beleggen
1) Wij beleggen voor u. OAKK Beheerd Beleggen stelt een passende profielportefeuille samen voor het beleggingsprofieldat gekoppeld is aan uw doelmiddelenverdeling. Onderscheidend is de brede spreiding in de categorieën ’Marktenen Skills’. OAKK belegt naast beleggingsfondsen en trackers die in traditionele markten beleggen, ook in beheerdersmet specifieke vaardigheden die een andere bron van rendement en risico (’alternatieven’) bieden. Deze toevoegingbeoogt de ontwikkeling van uw beleggingsportefeuille stabieler te maken.
2) Een belangrijk deel wordt belegd in de traditionele beleggingsmarkten. Hiervoor gebruikt OAKK Beheerd Beleggen deexpertise van geselecteerde asset managers die dit gedeelte efficiënt kunnen invullen.
3) Uw vermogen wordt belegd conform de profielportefeuille die past bij uw beleggingsprofiel. Wij zorgen ervoor datuw portefeuille in lijn blijft met deze profielportefeuille.
4) Heeft u vragen over OAKK Beheerd Beleggen of over uw beleggingen? Laat het ons dan weten.

5 Wij houden rekening met uw persoonlijke omstandigheden
1) Bij het openen van uw OAKK Beheerrekening , geeft u ons informatie over uw persoonlijke omstandigheden dierelevant zijn. Deze informatie heeft u samen met uw Financieel Adviseur doorgenomen en wordt vastgelegd in eenbeleggingsplan.
2) Uit uw persoonlijke omstandigheden blijkt onder andere of u het risico op verliezen kunt en/of wilt dragen. Uwpersoonlijke omstandigheden zijn van belang om uw risicobereidheid vast te kunnen stellen. Wij houden rekeningbij de OAKK Beheerrekening met uw risicobereidheid door de uitvoering van een risico-inventarisatie als deel van hetbeleggingsplan. U geeft ons bijvoorbeeld informatie over de volgende zaken:

(a) Wat is uw financiële situatie? Daarmee bedoelen wij bijvoorbeeld informatie over hoeveel geld u verdient, hoe-veel geld of beleggingen u al heeft en hoeveel geld u nog over heeft als u al uw kosten heeft betaald in eenbepaalde periode.
(b) Hoeveel weet u over beleggen en hoeveel kennis en ervaring beschikt u daarbij?
(c) Welke doelen heeft u voor OAKK Beheerd Beleggen? Daarmee bedoelen wij wat u wilt bereiken met OAKKBeheerd Beleggen en over welke periode. De uitkomst wordt uitgedrukt in een doelvermogen en/of -rendement.
(d) Welke risico’s kunt en wilt u nemen met beleggen?

3) Wij gaan ervan uit dat de informatie, die u ons heeft gegeven over uw persoonlijke omstandigheden, klopt. Tevensvertrouwen wij erop dat u door ons gestelde vragen of informatieverzoeken juist heeft beantwoord en dat u ons alleinformatie geeft, waarvan u weet, of kunt weten, dat deze belangrijk is voor ons.
4) Uw Financieel Adviseur dient minimaal elk jaar uw beleggingsplan te evalueren, waarna u ons opnieuw informatieover uw persoonlijke omstandigheden dient te verstrekken. Verandert er tussentijds iets in uw persoonlijke omstan-digheden of verwacht u dat er iets verandert en klopt daardoor de informatie over uw persoonlijke omstandighedendie wij van u hebben gekregen, niet meer? Laat het uw Financieel Adviseur dan direct weten. U doorloopt dan met uwFinancieel Adviseur uw persoonlijke situatie en doet in ieder geval uw risicoscan opnieuw. Dit kan tot gevolg hebbendat uw beleggingsplan dient te veranderen. Indien dat het geval is, doen wij u een nieuw beleggingsvoorstel en pas-sen wij na acceptatie ervan uw (profiel)portefeuille aan. Geeft u belangrijke wijzigingen niet of te laat aan ons door?In dat geval zijn wij nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen.
5) Op basis van uw beleggingsplan wordt een beleggingsprofiel bepaald dat geldt voor deze OAKK Beheerrekening. Alsu meerdere OAKK Beheerrekening en heeft, wordt voor elke OAKK Beheerrekening een beleggingsplan opgemaakt.Per rekening geldt een passend beleggingsprofiel.
6) Wij behandelen u niet als professionele belegger, ook niet als u daar om vraagt. Dit doen wij om u te beschermen.
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6 Beleggen en risico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
1) Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Uw belegde vermogen kan op enig moment (veel) lager zijn dan uw ingelegdegelden.
2) Er zijn verschillende soorten beleggingsinstrumenten waar wij in kunnen beleggen. In de Wegwijzer OAKK BeheerdBeleggen vindt u belangrijke informatie over een aantal van die beleggingsinstrumenten. Bijvoorbeeld de kenmerkenvan een belegging en de risico’s die u loopt als wij daarin voor u beleggen. In de klantenportaal vindt u ook uitgebreideinformatie over de beleggingsfondsen. Wilt u meer informatie? Laat het ons dan weten.
3) Heeft u geld geleend? En wilt u dit geld laten beleggen? Dan heeft u een (veel) hoger risico. U heeft dan namelijk eenlening en u heeft beleggingen. Die beleggingen kunnen op enig moment minder geld of zelfs helemaal niets meerwaard zijn. Toch dient u dan nog de lening terug te betalen.
4) U verklaart aan ons de volgende zaken:

(a) U heeft van ons toereikende informatie ontvangen over de risico’s die horen bij beleggen. U heeft deze informa-tie gelezen en begrepen.
(b) U begrijpt dat uw beleggingen meer of minder waard kunnen worden. Hoeveel op enig moment in de toekomstuw beleggingen waard zijn, weet u nooit zeker. Als u in het verleden winst heeft gehad op uw beleggingen, wildat niet zeggen dat dit in de toekomst ook gebeurt. U kunt ook verlies lijden. U begrijpt ook dat beleggingendie kans hebben om extra veel waard te worden, ook extra veel kunnen dalen in waarde. U begrijpt dit allesniet alleen, maar u accepteert dit ook en bevestigt dat u voldoende middelen heeft om eventuele verliezen tekunnen dragen.

7 U kunt geld overboeken
1) U kunt extra geld overboeken naar uw OAKK Beheerrekening. Dat geld beleggen wij dan voor u volgens uw gekozenprofielportefeuille. Hoe u geld overboekt naar uw OAKK Beheerrekening , leest u in de Wegwijzer OAKK BeheerdBeleggen.
2) U kunt geld opnemen van uw OAKK Beheerrekening. Wij verkopen dan een deel van uw beleggingen. De verdelingvan de posities in uw portefeuille blijft nagenoeg gelijk. Hoeveel wij verkopen, hangt af van het bedrag dat u wiltoverboeken. Hoe u geld opneemt, leest u in de Wegwijzer OAKK Beheerd Beleggen.
3) Als u ons een opdracht geeft om geld op te nemen van uw OAKK Beheerrekening , dan kijken wij niet of de opdrachtverstandig is. Daarvoor bent u zelf verantwoordelijk. Het is mogelijk dat uw beleggingen op het moment van opdrachtminder waard zijn. In dat geval krijgt u dus minder geld terug voor uw beleggingen dan uw inleg.

8 Incasso’s
U heeft demogelijkheid om een incasso in te stellen waarmee wemaandelijkse stortingen en/of facturen kunnen incasserenvan uw betaalrekening. Hiervoor kunt u ons machtigen in uw klantportaal. U kunt deze machtiging op elk gewenst momentweer intrekken. Via uw eigen bank kunt u ook een incasso storneren. Voor het storneren van een incasso heeft u 56 dagende tijd, nadat een incasso is uitgevoerd. Indien u een incasso storneert binnen deze periode, brengen wij u 25 euro admi-nistratiekosten (excl. BTW) in rekening. Wij verrekenen het storneringsbedrag plus de kosten met uw beleggingsrekening.Indien de waarde van uw beleggingsrekening niet toereikend is, zullen wij het restant aan u in rekening brengen.

9 U kunt geen beleggingen overboeken
U kunt geen beleggingen overboeken naar uw OAKK Beheerrekening. U kunt ook geen beleggingen overboeken van uwOAKK Beheerrekening naar een andere (beleggings)rekening.

10 Hoe voeren wij beleggingstransacties uit?
Wij hebben regels over hoe wij beleggingstransacties uitvoeren. Deze regels staan in onze Wegwijzer OAKK Beheerd Beleg-gen. Wij hebben als doel om beleggingen altijd zo gunstig mogelijk voor u uit te voeren.
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11 Welke kosten rekenen wij?
1) Voor het beheer van uw vermogen rekenen wij u een platform- en een beheervergoeding. Meer informatie over dekosten die wij rekenen, leest u in de Wegwijzer OAKK Beheerd Beleggen.
2) U geeft ons toestemming om de kosten van OAKK Beheerd Beleggen van uw OAKK Beheerrekening te incasseren.U kunt er ook voor kiezen om de kosten van een bankrekening te laten incasseren. U dient daartoe een incassomachtiging af te geven in uw klantportaal.

12 Hoe worden uw beleggingen geadministreerd en bewaard?
1) Wij administreren uw beleggingen van uw OAKK Beheerrekening.
2) Uw beleggingen worden bewaard door een apart bewaarbedrijf. Dit is de Stichting Beleggersgiro OAKK (de ’Stichting’).De wet legt aan ons de verplichting op uw beleggingen apart te bewaren, zodat deze op uw naam blijven staan alsOAKK Capital Partners failliet zou gaan. Uw beleggingen worden bewaard op naam van de Stichting, maar de waardevan de stukken en dus de winst en verliezen zijn voor u. U heeft hierbij een vordering op de Stichting ter hoogte vande waarde van de vermogensbestanddelen op uw OAKK Beheerrekening.
3) De Stichting kan andere bedrijven of (bewaar)instellingen gebruiken om uw beleggingen te bewaren.
4) U kunt de Stichting opdrachten geven. Bijvoorbeeld om stemrecht op uw aandelen uit te oefenen of om anderedingen te doen waar u als cliënt recht op heeft. Als u de Stichting geen opdracht geeft om van uw rechten gebruikte maken, dan mag de Stichting daarover zelf beslissen. De Stichting mag ook beslissen om helemaal niets te doen.Meer informatie hierover leest u in de Wegwijzer OAKK Beheerd Beleggen en het Reglement Beleggersgiro OAKK.

13 Uw digitale persoonlijke OAKK omgeving
1) U krijgt toegang tot uwOAKK Beheerrekening via uw digitale persoonlijke OAKK omgeving. Dat is een online omgeving,die alleen voor u toegankelijk is met uw eigen toegangscodes.
2) Via uw digiatle persoonlijke OAKK omgeving krijg u inzicht in uw beleggingen, uw persoonlijke gegevens, waaronderhet beleggingsplan en belangrijke documenten.
3) U heeft het volgende nodig om uw digitale persoonlijke OAKK omgeving te kunnen gebruiken:

(a) een verbinding met internet;
(b) geschikte apparatuur, zoals een computer of een mobiele telefoon; en
(c) geschikte software om de internetverbinding te gebruiken, zoals een internetbrowser.

14 Wij geven u informatie over OAKK Beheerd Beleggen
Wij geven u informatie over uw OAKK Beheerrekening en beleggingen via uw digitale persoonlijke OAKK omgeving en/of viae-mail. U geeft ons toestemming dat wij met u op deze wijze communiceren. Het is belangrijk dat u alle informatie leest. Uontvangt bijvoorbeeld de volgende informatie:
a) Eenmaal per kwartaal een overzicht van de vermogensbeheeractiviteiten; en
b) Eenmaal per jaar een overzicht van de beleggingen op uw OAKK Beheerrekening. Dit jaaroverzicht kunt u altijd in uwPersoonlijke OAKK omgeving inzien.

15 U dient onze informatie altijd te controleren
Heeft u van ons informatie ontvangen over uw OAKK Beheerrekening ? Dan dient u zo snel mogelijk te controleren of dieinformatie juist is. Ziet u een fout of ontbreekt er iets in de informatie? In dat geval dient u ons dat zo snel mogelijk te latenweten.
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16 U dient zich te houden aan onze veiligheidsregels
Het is belangrijk dat niemand uw digitale persoonlijke OAKK omgeving kan inzien. Houdt u zich aan onze veiligheidsregels.Lees deze dus ook goed door. De belangrijkste regels zijn de volgende:
a) Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur;
b) Controleer de rekening minimaal één keer per twee weken;
c) Meld incidenten direct aan ons en volg daarna onze aanwijzingen op; en
d) Houdt uw beveiligingscodes altijd geheim.

17 Wij zijn niet aansprakelijk bij storingen en misverstanden
1) Het kan gebeuren dat onze website of uw digitale persoonlijke OAKK omgeving niet bereikbaar is. Dat proberen wijvanzelfsprekend te voorkomen. Maar als het toch gebeurt, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.
2) Zijn wij aansprakelijk tegenover u? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die u lijdt. Indirecteschade, zoals gederfde winst en koersschade, vergoeden wij niet.

18 Wanneer bent u verantwoordelijk?
1) De risico’s van het vermogensbeheer zijn helemaal voor u, bijvoorbeeld als uw beleggingen minder waard worden.Heeft u door het vermogensbeheer schade, bijvoorbeeld omdat een belegging met verlies is verkocht, als u winst opuw beleggingen bent misgelopen of als uw schade nog andere schade tot gevolg heeft gehad? Al deze genoemdeschades zijn geheel voor rekening en risico van u.
2) Heeft u (vermeende) schade als gevolg van OAKK Beheerd Beleggen? Dan dient u zelf te zorgen dat u maatregelenneemt om die schade zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door geld op te nemen of door de overeenkomst opte zeggen, waardoor (een gedeelte of alle) beleggingen zullen worden verkocht.

19 Wanneer zijn wij aansprakelijk?
Wij zijn niet aansprakelijk, tenzij vast komt te staan dat u schade lijdt door een verwijtbare opzet en ernstig toerekenbaretekortkoming van ons.

20 Wij mogen verrekenen
Indien u een schuld bij ons heeft, doordat bijvoorbeeld kosten niet zijn betaald dan mogen wij dit verrekenen. Dat betekentdat wij het bedrag van uw schuld (vordering) van uw OAKK Beheerrekening mogen halen.

21 Overdragen of verpanden
U kunt de vermogensbeheerrekening niet overdragen of verpanden

22 Vorderingsrechten
De beleggingen op uw OAKK Beheerrekening zijn vorderingsrechten. U kunt deze vorderingsrechten niet aan iemand an-ders geven (overdragen). U kunt deze vorderingsrechten ook niet als zekerheid aan iemand anders geven (verpanden). Ukunt dus niet met iemand anders afspreken dat als u die andere persoon niet betaalt, die andere persoon het geld of debeleggingen op uw rekening krijgt.
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23 Wij kunnen de voorwaarden veranderen
1) Wij kunnen de voorwaarden behorende bij de overeenkomst veranderen. Wij laten het u minimaal twee maandenvan tevoren weten als wij dat doen, behalve als de verandering in uw voordeel is of meteen dient in te gaan volgensde wet- en regelgeving. Dan geldt de wijziging per direct. Ben u het niet eens met de verandering? Dan kun ude overeenkomst voor vermogensbeheer opzeggen. Laat het ons dan weten. Horen wij niets van u? Dan geeft udaarmee aan dat u de verandering goed keurt.
2) De Wegwijzer OAKK Beheerd Beleggen kunnen wij te allen tijde per direct aanpassen.
3) Als er wijzigingen zijn in de overeenkomst, deze voorwaarden of in de Wegwijzer OAKK Beheerd Beleggen, dan sturenwij u een bericht.

24 Wanneer eindigt OAKK Beheerd Beleggen?
1) Deze overeenkomst met OAKK Beheerd Beleggen heeft geen einddatum.
2) U kunt de overeenkomst iedere dag opzeggen. Hoe u de overeenkomst opzegt, leest u in de Wegwijzer OAKK BeheerdBeleggen.
3) Wij kunnen de overeenkomst met u ook opzeggen, dit kunnen wij alleen doen als wij u dit minimaal twee maandenvan tevoren laten weten. In bepaalde gevallen kunnen wij de overeenkomst met u ook per direct opzeggen. Namelijkals dat verplicht is volgens de vigerende wet en regelgeving. Indien wij vermoeden dat u de rekening onrechtmatiggebruikt of misbruik maakt van onze diensten, kunnen wij de overeenkomst eveneens per direct opzeggen. Hetzelfdegeldt in de volgende situaties:

(a) Als u uitstel van betaling aanvraagt (surséance van betaling);
(b) Als uw faillissement wordt aangevraagd;
(c) Als de schuldsaneringsregeling voor u geldt; of
(d) Als een curator of bewindvoerder over uw beleggingen beslist.

4) Op het moment dat een nieuwe overeenkomst met betrekking tot hetzelfde beleggingsrekeningnummer tot standkomt, vervangt deze de voorgaande overeenkomst die daarbij vervalt.
5) Wordt er beslag gelegd op uw OAKK Beheerrekening ? Dan wordt uw OAKK Beheerrekening door ons geblokkeerd.Wij kunnen dan geen beleggingstransacties meer voor u verrichten. In dat geval zijn wij voor eventuele beleggingsver-liezen die worden geleden niet aansprakelijk. Wij brengen vanaf dat moment dan geen beheervergoeding meer aanu in rekening. Eventuele kosten voor bewaring en aan uw OAKK Beheerrekening toe te rekenen kosten van derden,zullen nog wel in rekening worden gebracht. Na (naar genoegen getoonde) opheffing van het beslag zullen wij hetvermogensbeheer weer hervatten en wij zullen u dit via uw digitale persoonlijke OAKK Omgeving en/of per e-mailbevestigen.
6) Is de overeenkomst opgezegd? Dan verkopen wij uw beleggingen en brengen wij de beheervergoeding in rekeningdie u dan nog aan ons dient te betalen. De resterende opbrengst van uw beleggingen boeken wij over naar uwgeregistreerde tegenrekening. De OAKK Beheerrekening wordt hierna gesloten.

25 Hoe gaan wij ommet het vermogensbeheer bij overlijden?
1) Als wij van uw erfgenamen en/of nabestaanden een bericht hebben ontvangen over uw overlijden, blokkeren wij uwOAKK Beheerrekening. Er kan dan geen geld meer worden opgenomen.
2) Wij blijven uw vermogen beheren totdat wij een verklaring van erfrecht hebben ontvangen en wij met uw erfgenameneen afspraak hebben gemaakt over de beëindiging van het OAKK vermogensbeheer en uw OAKK Beheerrekening.
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26 U heeft ook een zorgplicht
1) U heeft, net als wij, een zorgplicht. U gaat zorgvuldig met ons om en u houdt zo goed mogelijk rekening met onzebelangen. U zorgt ervoor dat wij onze verplichtingen uit de wet en uit de afspraken met u na kunnen komen. U magonze diensten en rekeningen niet misbruiken of laten misbruiken en uw gedrag mag niet schadelijk zijn voor ons.
2) U dient ons in ieder geval alle informatie te (blijven) geven die wij nodig hebben om te voldoen aan de wet- enregelgeving. Als u dat niet doet, mogen wij uw rekening blokkeren. U kunt dan tijdelijk niet beschikken over uwvermogen op uw OAKK Beheerrekening.

27 Wij gaan zorgvuldig ommet uw gegevens
1) Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij doen dit volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ugeeft ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam,Burgerservicenummer, adres en geregistreerde tegenrekeninggegevens.
2) Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt, maar zullen zonder uw toestemming niet anders worden ge-bruikt dan voor door de wet- en regelgeving omschreven doeleinden, zoals bijvoorbeeld renseignering naar de Belas-tingdienst.
3) Wij gebruiken uw persoonsgegevens primair voor de uitvoering van deze overeenkomst. Daarnaast kunnen wij ubenaderen voor marketingdoeleinden. Verder stellen wij ten doel:

(a) De veiligheid en integriteit van financiële instellingen te waarborgen. Bijvoorbeeld om strafbare gedragingentegen financiële instellingen op te sporen, te voorkomen en te bestrijden;
(b) Instellingen te waarschuwen als er iets niet klopt. Wij kunnen uw gegevens in dat geval van rechtswege moetendoorgeven aan de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank; en
(c) Ons in het algemeen te houden aan de wet.

4) Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.
5) Wij bewaren uw gegevens na beëindiging van de overeenkomst niet langer dan 7 jaar.
6) Meer informatie vindt u in ons Privacy Verklaring op www.oakkbeheerdbeleggen.nl

28 Wij bewaren gesprekken met u
1) Wij kunnen communicatie met u, waaronder gesprekken, opnemen en bewaren.
2) Wij kunnen deze communicatie terugluisteren of teruglezen. Wij kunnen dat doen voor interne trainings- en coachingdoeleinden, bij onderzoek naar opdrachten en transacties, bij klachten, om fraude te bestrijden, om de integriteit vanfinanciële instellingen te bewaken of als dat verplicht is volgens de wet- en regelgeving.
3) Wij bewaren de geregistreerde communicatie niet langer dan 7 jaar.

29 Onze administratie dient als bewijs
Wat in onze administratie staat, klopt tenzij anders overtuigend aangetoond. Wij hoeven onze administratie niet langer tebewaren dan wettelijk vereist.

30 Wij mogen eisen dat u direct terugbetaalt
Houdt u zich niet aan de afspraken, die u met ons heeft en/of bent u in verzuim? In dat geval mogen wij alles wat wij nogvan u behoren te krijgen, meteen van u opeisen en incasseren zonder tussenkomst van een rechter.
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31 Wij proberen belangenconflicten te voorkomen
Wij hebben regels over hoe wij proberen te voorkomen dat wij een belangenconflict hebben met onze cliënten, bij ons zelf- zoals tussen onze afdelingen - of dat onze cliënten onderling een belangenconflict hebben. Indien er toch een belangen-conflict is, dan hebben wij ook regels hoe wij omgaan met dit belangenconflict. Al deze regels vindt u op onze website.

32 Wat gebeurt er bij fusie, overdracht of splitsing van ons?
1) Wij mogen de overeenkomst met u helemaal of voor een deel overdragen aan een ander bedrijf. U geeft ons daarvoornu al toestemming.
2) Zijn wij overgenomen, gesplitst of gefuseerd? Dan betekent dit dat u deze overeenkomst daarna heeft de rechtsop-volger die daarvoor in de plaats is gekomen.

33 Het beleggerscompensatiestelsel is van toepassing
1) Het beleggerscompensatiestelsel is van toepassing op de beleggingen op uw OAKK Beheerrekening. Dit betekentdat als wij failliet gaan, u (gedeeltelijk) gecompenseerd kan worden voor onze financiële verplichtingen aan u, dievoortvloeien uit vorderingen verband houdend met onze beleggingsdienstverlening. Hiervoor gelden wel regels eneen maximum bedrag. Kijk voor meer informatie op www.dnb.nl.
2) In het geval van een gezamenlijke rekening geldt het maximumbedrag onder het beleggerscompensatiestelsel perpersoon.

34 Nederlandse taal, Nederlands recht en Nederlandse rechter
Deze overeenkomst en alle andere informatie over uw OAKK Beheerrekening zijn in het Nederlands. Voor deze overeen-komst geldt uitsluitend het Nederlands recht. Eventuele geschillen kunnen en/of zullen worden behandeld door de recht-bank te Rotterdam.

35 Heeft u een klacht?
1) Heeft u een klacht of opmerking? Laat het ons dan weten. Hoe u dat kunt doen, staat in de Wegwijzer OAKK BeheerdBeleggen.
2) Heeft u van ons een antwoord gekregen op uw klacht en bent u het daar niet mee eens? In dat geval kunt u binnen driemaanden uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Kijk voor meer informatieop www.kifid.nl U kunt met uw klacht ook naar de rechtbank te Rotterdam gaan.
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