
ALGEMENE VOORWAARDEN WELKOMSTPAKKET PROMOTIE VOOR
HET OPENEN VAN EEN KLANTENREKENING

KLANTOVEREENKOMST

Dit is een wettelijk contract tussen MEXEM Limited, een geregistreerde Europese
beleggingsonderneming, dewelke volledig vergund en gereguleerd is door de CYSEC,
(licentie nr. CIF 325/17), hierna bekend als ("MEXEM", "ons" of "wij"), diens opvolgers en
rechthebbenden, en de partij (de "Klant", "cliënt" of "u") die gebruik maakt van de promotie
besproken in dit document.

Dit document beschrijft de respectieve rechten en verplichtingen van beide partijen in
verband met de welkomstpakket promotie voor het openen van een klantenrekening, een
bonusactie voor het openen van een rekening, en alle partijen zullen deze voorwaarden
aanvaarden en eraan gebonden zijn bij aanvaarding van de hierin opgenomen voorwaarden
en bij het invullen van het aanvraagformulier door de Klant.

Definities

"Klantenrekening" betekent elke rekening die op het Interactive Brokers (IB) platform wordt
geopend via de website van MEXEM. Om een rekening "Volledig geopend" te laten zijn,
moet deze door MEXEM en Interactive Brokers worden goedgekeurd, een eerste storting
dient naar de rekening overgemaakt te zijn en ten minste één transactie moet op de
rekening uitgevoerd zijn.

"Welkomstpakket/ Pakket" betekent een bepaalde waarde aan aandelen en een bepaald
bedrag aan cashback zoals voorzien in sectie 3 van deze overeenkomst, afhankelijk van uw
storting. Verder bevat dit Pakket ook 2 maanden gratis real-time signalen van
Tradersvergelijken.nl op uw MEXEM account; een Trading Masterclass (De Beleggingstips)
van Stefan Willems van Spaarvarkens.be en een live exclusief webinar (De belangrijkste
beleggingsfouten) van Stefan Willems van Spaarvarkens.be.

"Bevoegd Persoon": een persoon of rechtspersoon die krachtens deze Overeenkomst
gemachtigd is gebruik te maken van de diensten en in staat is om instructies te geven.

"Werkdag(en)" betekent elk tijdstip van maandag 07:00 uur GMT tot vrijdag 21:00 uur GMT.

"Platform" betekent het online handelsplatform van IB waar u kunt handelen in financiële
instrumenten en waar uw Klantenrekening zich bevindt.



"In Aanmerking Komende Klant" is een persoon die voldoet aan alle criteria volgens onze
standaard criteria voor het openen van een rekening.

“Partijen” betekent MEXEM en de In Aanmerking Komende Klant.
“Website” betekent www.mexem.com.

"Toepasselijke Wetgeving" betekent de wetten en alle andere instrumenten met de kracht
van de wet zoals die van tijd tot tijd worden uitgevaardigd en van kracht zijn.

"Rekeningopening Programma" is een programma dat bonussen kan verstrekken aan
nieuwe in aanmerking komende klanten die een Klantenrekening openen bij MEXEM

"Ingangsdatum" betekent de datum waarop deze Overeenkomst in werking treedt en
bekrachtigd wordt

"Geografische Locatie" Alle landen waarin MEXEM in aanmerking komt om haar diensten
aan te bieden in de EER jurisdictie, Israël en Zwitserland

"Transactiekosten/ Handels Uitvoeringskosten" zijn de handelscommissie die u betaalt
voor de uitvoering van orders op uw Klantenrekening en kunnen teruggevonden worden via
de link hierna: https://www.mexem.com/fees.

1. INTRODUCTIE

MEXEM’s “Welkomstpakket Promotie voor het Openen van een Klantenrekening” biedt
nieuwe klanten de mogelijkheid om bonussen te verdienen wanneer zij een nieuwe rekening
bij MEXEM openen:

● Rekeningopening Programma: voor In Aanmerking Komende Klanten die een nieuwe
rekening bij MEXEM openen onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het onderdeel
Rekeningopening Programma hieronder; en die voldoen aan de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor het Rekeningopening Programma.

1.1 Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") vormen de basis voor deelname aan het
MEXEM Rekeningopening Programma.

1.2 Door deel te nemen aan het Rekeningopening Programma gaat u ermee akkoord
gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

http://www.mexem.com/
http://www.mexem.com
https://www.mexem.com/fees


1.3 MEXEM behoudt zich het recht om deze Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen of te
annuleren.

1.4 Het Rekeningopening Programma staat open gedurende de periode waarin MEXEM het,
naar eigen goeddunken, blijft promoten op haar Website.
1.5 Wanneer begrippen met een hoofdletter gebruikt worden die hierin niet gedefinieerd
werden, dragen zij de betekenis die eraan wordt gegeven in de MEXEM Risicoverklaring, de
Algemene Voorwaarden en Bepalingen (de "MEXEM Documenten"), en alle verwijzingen
naar de MEXEM Documenten hieronder zullen dienovereenkomstig worden opgevat.

2. VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN

2.1 Het Rekeningopening Programma is beschikbaar voor klanten die hebben voldaan aan
de Geschiktheidscriteria voor ("In Aanmerking Komende Klant").

2.2 Het Rekeningopening Programma is een kans voor een In Aanmerking Komende Klant
om een nieuwe rekening bij MEXEM te openen, een storting te doen en bonussen te
ontvangen.

De Geschiktheidscriteria voor het Rekeningopening Programma zijn als volgt.

3. REKENINGOPENING PROGRAMMA:

3.1 Deze Rekeningopening Bonus is geldig voor nieuwe In Aanmerking Komende Klanten
die met succes een nieuwe rekening bij MEXEM openen.

3.2 MEXEM behoudt zich het recht om de lijst van in aanmerking komende producten
binnen het Programma naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen.

3.3 U moet een nieuwe klant zijn bij MEXEM (die niet eerder een rekening heeft gehad bij
MEXEM of een andere entiteit van de MEXEM bedrijvengroep of Interactive Brokers). Alle
rekeningen worden geopend op basis van onze standaard criteria voor het openen van een
rekening en daarom zullen niet alle aanvragers succesvol zijn in hun aanvraag.



3.4 De Rekeningopening Bonus is beperkt tot één per rekening en er kan niet meer dan één
rekening per nieuwe klant worden geopend.

3.5 Als nieuwe klant moet u een echte handelsrekening openen, een storting doen en
minimaal 1 transactie uitvoeren volgens onderstaande Beloningstabel en dan krijgt u

● 2 maanden gratis real-time signalen van Tradersvergelijken.nl op uw MEXEM
account.

● Een Trading Masterclass (De Beleggingstips) van Stefan Willems van
Spaarvarkens.be.

● Een live exclusief webinar (De belangrijkste beleggingsfouten) van Stefan Willems
van Spaarvarkens.be.

Beloningstabel

Waarde van uw eerste
storting

Transacties Beloning

€2000 - €10,000 of
gelijkwaardig

Minimaal 1 uitgevoerde
transactie

€50 in aandelen

€10,001 - €25,000 of
gelijkwaardig

€100 in aandelen

€25,001 - €50,000 of
gelijkwaardig

€150 in aandelen

> €50,000 of
gelijkwaardig

€200 in aandelen

https://spaarvarkens.be/
https://spaarvarkens.be/


Waarde van uw eerste
storting

Beloning

€2000 - €10,000 of
gelijkwaardig

Tot €100 cashback

€10,001 - €25,000 of
gelijkwaardig

Tot €250 cashback

€25,001 - €50,000 of
gelijkwaardig

Tot €350 cashback

> €50,000 of
gelijkwaardig

Tot €500 cashback

3.6 De cashback wordt berekend op basis van uw gemaakte transactiekosten tijdens de
eerste 3 maanden na de eerste storting zoals weergegeven in onderstaande link:
https://www.mexem.com/fees.

3.7 3 maanden na uw eerste storting, zal MEXEM uw handelsgegevens controleren en het
bedrag dat u heeft uitgegeven aan transactiekosten voor het uitvoeren van transacties tot
maximaal €500 terugstorten. Het uiteindelijke bedrag van de terugstorting hangt af van het
bedrag van uw eerste storting volgens de Beloningstabel.

3.8 Deze promotie is enkel beschikbaar voor klanten die in de EER-regio wonen, met
uitzondering van Cyprus, Griekenland en Zwitserland.

3.9 De waarde van de aandelen die ontvangen worden binnen deze promotie kan dalen of
stijgen afhankelijk van de marktomstandigheden (prijsfluctuaties van het aandeel).

3.10 Deze promotie is enkel beschikbaar voor nieuwe klanten die hun rekening hebben
geopend via een van onze promotie links.

3.11 Enkel rekeningen die aangemaakt werden, en stortingen die uitgevoerd werden, vanaf
24 februari 2023 tot uiterlijk 10 april 2023 komen in aanmerking voor deze promotie.

4. BEËINDIGING EN WIJZIGINGEN

4.1 MEXEM behoudt zich het recht om de betaling van een beloning in te houden en/of te
annuleren wanneer, naar het oordeel van MEXEM, transacties worden verricht om het
Rekeningopening Programma te manipuleren of wanneer de bestaande Klant ofwel de

https://www.mexem.com/fees


Nieuwe Klant mogelijk een wet, voorschrift of vergunningsvereiste heeft gebroken of, naar
het oordeel van MEXEM, mogelijks heeft overtreden.

4.2 Het Rekeningopening Programma en alle verplichtingen van MEXEM uit hoofde daarvan
zullen worden herroepen of ingetrokken bij deelnemers die misbruik maken van de geest of
de bedoeling ervan. Wij behouden ons het recht om het Rekeningopening Programma op
elk moment te annuleren of in te trekken in geval van vermoedelijk misbruik van het
Programma. Verder behouden wij ons het recht om, wanneer een van deze regels wordt
geschonden of er enige reden is om te vermoeden dat een deelnemer frauduleus heeft
gehandeld of een oneerlijk of onbedoeld voordeel heeft verkregen krachtens dit
Rekeningopening Programma, de betaling van de beloning of een poging tot opname
daarvan te stoppen of in te trekken.

4.3 MEXEM behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken van tijd tot tijd en zonder
voorafgaande kennisgeving aan u de Beloning te verwijderen of een aangeboden Beloning
te vervangen door een ander item van dezelfde waarde.

4.4 Wij zijn de enige arbiter van het Rekeningopening Programma, de regels ervan en alle
andere kwesties die zich voordoen onder deze Voorwaarden. Uitzonderingen op deze
Regels zijn uitsluitend onderhevig aan het oordeel van MEXEM’s management, wiens
beslissing definitief is. Wij behouden ons het recht om het Bonus Aandelenprogramma of
enig aspect daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan
te passen of te beëindigen.

4.5 Het Rekeningopening Programma staat niet open voor werknemers van MEXEM of een
onderneming van de MEXEM Groep of werknemers van een andere onderneming die
rechtstreeks concurreert met MEXEM.

4.6 Alle geschillen of situaties die niet onder deze Regels vallen, zullen door ons
management worden opgelost op een manier die zij het meest eerlijk acht voor alle
betrokkenen en die beslissing is definitief en bindend voor alle partijen.

4.7 Indien op enig moment een bepaling van dit Reglement geheel of gedeeltelijk onwettig,
ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt geacht volgens het recht van een jurisdictie, zal
(zullen) die bepaling(en) geen invloed hebben op de wettigheid, geldigheid of
afdwingbaarheid in die jurisdictie voor de rest van die bepaling of alle andere bepalingen van
deze Overeenkomst of de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid volgens het recht van
een andere jurisdictie van die bepaling of alle andere bepalingen van deze Overeenkomst.



5. RISICO WAARSCHUWING

5.1 Dit Rekeningopening Programma vormt of bevat geen financieel advies. Noch de
ontvangst van aandelen, noch mededelingen in verband met dit programma vormen een
uitnodiging tot het kopen, verkopen of houden van aandelen.

6. VRIJWARING VAN GARANTIES / BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID

6.1 MEXEM en/of haar dochterondernemingen, filialen of agenten zijn niet verantwoordelijk
voor verlies of schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door gebeurtenissen,
handelingen of nalatigheden buiten de controle van MEXEM, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, verlies of schade die direct of indirect het gevolg is van vertragingen of
onnauwkeurigheden in de overdracht van orders en/of informatie als gevolg van storingen of
uitval van transmissie- of communicatiefaciliteiten of stroomuitval.

6.2 Het gebruik van producten van derden die in deze promotie worden aangeboden is
uitsluitend ter beoordeling van de klant. MEXEM is niet verantwoordelijk voor fouten of
weglatingen in de diensten of producten van derden.

6.3 Het gebruik van producten van derden in dit Programma vormt geen aanbeveling om
producten van derden te kopen of te gebruiken. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor
producten van derden die buiten dit Programma worden gebruikt.

6.4 Als er belasting moet worden betaald op de Beloning die wij aan u betalen in het kader
van het Programma voor het openen van een rekening, dan is deze belasting voor uw
rekening en niet voor onze rekening. Als de wet vereist dat wij deze belasting inhouden en
namens u afrekenen met de relevante belastingdienst, dan zullen wij uw Beloning na aftrek
van deze belasting op uw rekening vergoeden.

6.5 Niets in dit Rekeningopening Programma creëert een partnerschap, joint venture,
agentschap, franchise, vertegenwoordiging of arbeidsrelatie tussen de klant en MEXEM.

6.6 Niettegenstaande de vertaalde taal van dit document, is de Engelse tekst de bindende
versie in geval van discrepantie tussen de twee talen.

6.7 De Bonus Beloning is niet overdraagbaar.



7. PRIVACY

7.1 MEXEM zal geen informatie over klanten en/of potentiële klanten delen of verkopen,
behalve aan haar werknemers, agenten, partners en medewerkers zoals vereist in de
normale gang van zaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bank- of krediet relaties
van MEXEM, of aan andere personen zoals bekendgemaakt in de Privacyverklaring van
MEXEM.

7.2 Persoonlijke informatie die wij verzamelen kan worden gebruikt voor het beheer van het
Rekeningopening Programma en zal alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in deze
Voorwaarden worden vermeld of voor andere rechtstreeks daarmee verband houdende
doeleinden. Bovendien stemt u uitdrukkelijk in met het door ons verzamelen en gebruiken
van uw persoonsgegevens voor het beheer en de uitvoering van het Bonus
Aandelenprogramma.

8. INSTEMMING GEBRUIK ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

8.1 Door MEXEM's rekeningovereenkomst en aanverwante documenten elektronisch te
ondertekenen, bevestigt de klant de ontvangst van de klantenrekening brief,
klantovereenkomst en andere documenten die deel uitmaken van MEXEM's elektronische
rekening Pakket en stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan.

8.2 Bovendien stemt de klant door ondertekening van de rekeningovereenkomst van
MEXEM en daarmee verband houdende documenten ermee in dat MEXEM gegevens over
de transacties en rekeningen van de klant bewaart en dat de klant deze elektronisch
ontvangt.

9. GEHELE OVEREENKOMST

9.1 Deze Overeenkomst vormt samen met alle verwijzingen naar het Beleid en de
Procedures van MEXEM in deze Overeenkomst, en samen met de Algemene Voorwaarden
en de Risicoverklaring de volledige overeenkomst tussen MEXEM en de klant en vervangt
alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten.



10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

10.1 Deze Overeenkomst, de rechten en verplichtingen van de partijen hierbij, en elke
gerechtelijke of administratieve actie of procedure die direct of indirect hieruit of in verband
met de hierbij beoogde transacties voortvloeit, wordt beheerst door, geïnterpreteerd en
uitgevoerd in alle opzichten in overeenstemming met de wetten van de Republiek Cyprus en
MEXEM en de klant onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve
jurisdictie van de Cypriotische Rechtbanken.

DE KLANT ERKENT DE VOORGAANDE KLANTOVEREENKOMST TE HEBBEN
ONTVANGEN, GELEZEN EN BEGREPEN EN GAAT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE
ZIJN AAN ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN HIERVAN.


