
ALGEMENE VOORWAARDEN UITVOERING 
SIGNALEN TRADERSWINKEL VIA LYNX 
  

Lynx biedt Cliënten de mogelijkheid om Handelssignalen van een Signaalaanbieder 

naar eigen keuze te ontvangen. Traderswinkel biedt een platform om een keuze te maken tussen 

verschillende Signaalaanbieders. Door ondertekening van deze algemene voorwaarden gaat u 

akkoord met de automatische uitvoering van Handelssignalen van een Signaalaanbieder op uw 

effectenrekening bij Lynx. Deze algemene voorwaarden laten de overeenkomsten en voorwaarden 

die tussen de Cliënt en Lynx tot stand zijn gekomen door een effectenrekening te openen onverlet. 

Zowel Traderswinkel als de Signaalaanbieder zijn onafhankelijk van Lynx. Lynx is niet 

verantwoordelijk voor enig handelen of nalaten te handelen door Traderswinkel of een 

Signaalaanbieder. Lynx is niet verantwoordelijk voor enige (impliciete) mededeling die is gedaan 

door Traderswinkel of een Signaalaanbieder. Lynx is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor enige 

mededelingen die door Traderswinkel of een Signaalaanbieder worden gedaan omtrent de kosten, 

het rendement of het risico van (de Handelssignalen van) een Signaalaanbieder. Evenmin 

beoordeelt Lynx de competenties en integriteit van een Signaalaanbieder. Tot slot is het de 

verantwoordelijkheid van de Cliënt te controleren of een Signaalaanbieder over de eventueel 

wettelijk vereiste vergunning(en) beschikt. 

Artikel 1   Definities  

Lynx: Lynx B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd aan de 

Herengracht 527, te (1017 BV) Amsterdam, in de registers van de AFM geregistreerd als 

vergunninghoudende beleggingsonderneming. 

Systemtrader: Software om Handelssignalen om te zetten in effectenorders die automatisch 

worden uitgevoerd op de effectenrekening van cliënt. 

Traderswinkel: Website waar geïnteresseerden een abonnement kunnen afsluiten om een 

handelssysteem van een Signaalaanbieder te volgen.  

Cliënt: Persoon die via Traderswinkel een abonnement heeft afgesloten op een handelssysteem en 

de Handelssignalen van dit systeem automatisch wil laten uitvoeren op zijn Lynx effectenrekening. 

Handelssignaal: Koop- of verkooporder voor een bepaald effect van een Signaalaanbieder.  

Signaalaanbieder: Aanbieder die een handelssysteem heeft ontwikkeld en die automatisch of 

manueel koop- of verkoopsignalen voor bepaalde effecten geeft. 

Account Admin: Onderdeel van Systemtrader waar Cliënt de gekozen abonnementen op 

Handelssignalen van Signaalaanbieders en de bijbehorende posities kan beheren. 

 

Artikel 2   Dienstverlening  

Cliënt sluit een abonnement af via Traderswinkel om zodoende deel te nemen aan een 

handelssysteem van een Signaalaanbieder die op de website van Traderswinkel wordt omschreven.  

Lynx faciliteert de automatische uitvoering van orders die gegenereerd worden door de externe 

handelssystemen door gebruik te maken van de SystemTrader die de effectenrekeningen koppelt 

aan de Handelssignalen van de Signaalaanbieder. 

De dienstverlening van Lynx beperkt zich uitsluitend tot het ontvangen en doorgeven van orders. 

Lynx geeft uitdrukkelijk geen beleggingsadvies, noch beheert Lynx het individuele vermogen van 

Cliënt op enige wijze.  
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Artikel 3   Transactie- en abonnementskosten 

Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat als een handelssysteem zeer veel Handelssignalen 

afgeeft dit hoge transactiekosten tot gevolg heeft. Dit heeft een negatieve invloed op het 

rendement. Daarnaast dient cliënt goed op de hoogte te zijn van de maandelijkse 

abonnementskosten, aangezien dit ook een invloed heeft op het uiteindelijke rendement.  

Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat naast de transactiekosten die Lynx in rekening brengt, 

Cliënt andere vergoedingen aan Traderswinkel verschuldigd kan zijn. Cliënt dient hiervoor zijn 

overeenkomst met en/of de website van Traderswinkel te raadplegen. 

 

Artikel 4   Verantwoordelijkheid Cliënt  

Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de toetsing van de aard van het handelssysteem (in welke 

effecten handelt het systeem, hoeveel risico er is verbonden aan het systeem, hoe vaak handelt 

het systeem, etc.) waarvoor een abonnement wordt aangegaan met zijn persoonlijke 

beleggersprofiel, waaronder uitdrukkelijk begrepen doelstellingen en risicobereidheid. Lynx wint 

slechts informatie in over de kennis en ervaring van Cliënt, opdat zij kan beoordelen of de 

betreffende dienst passend is. 

Cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn keuze voor een Signaalaanbieder. Cliënt erkent dat Lynx 

geen advies heeft gegeven ten behoeve van de keuze voor de Signaalaanbieder of anderszins de 

keuze van cliënt heeft beïnvloed. 

Cliënt is verantwoordelijk voor de goedkeuring in de administratie van zijn effectenrekening om in 

de effecten te handelen waarin het handelssysteem waarop cliënt een abonnement heeft 

aangevraagd ook handelt. Wanneer Cliënt geen permissie heeft aangevraagd en geen permissie 

heeft voor de handel in bepaalde effecten, zal een order die betrekking heeft op dat specifieke 

effect niet uitgevoerd kunnen worden.  

Cliënt is verantwoordelijk voor toereikende financiële middelen op zijn effectenrekening om het 

handelssysteem te volgen. Als cliënt saldo tekort komt, kan het voorkomen dat orders van het 

gekozen handelssysteem niet uitgevoerd worden. Daarnaast kan het in het slechtste geval bij 

onvoldoende saldo voorkomen dat het platform automatisch posities liquideert omdat cliënt niet 

meer voldoende margin heeft. Cliënt dient in dit geval altijd contact op te nemen met 

Traderswinkel, zodat er daarna geen nieuwe posities worden ingenomen tot cliënt weer voldoende 

saldo beschikbaar heeft gemaakt.  

Cliënt dient zelf altijd de portefeuille en de gedane transacties in de gaten te houden, zodat cliënt 

goed op de hoogte is van de status van de effectenrekening en de performance van het 

handelssysteem. 

Cliënt heeft de mogelijkheid om automatisch geopende posities weer te sluiten voordat het 

handelssysteem deze posities sluit. Indien gewenst kan Cliënt deze acties uitvoeren via de Account 

Admin of door contact op te nemen met Traderswinkel. Als Cliënt zelfstandig posities sluit en dit 

niet opgeeft in de Account Admin of aan Traderswinkel, dan loopt de effectenrekening niet meer 

gelijk met het handelssysteem en kunnen contraire posities ten opzichte van het systeem 

ingenomen worden. Lynx is in dit geval uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor geleden verliezen of 

winsten. 
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Artikel 5   Stoppen abonnement en uitvoering Handelssignalen  

Als Cliënt wil stoppen met het volgen van een handelssysteem, dient cliënt dit aan te geven aan de 

Signaalaanbieder en Traderswinkel. Cliënt kan dit bij Traderswinkel aangeven via e-mail 

(info@traderswinkel.nl) of telefoon 0433-264972.  

Als Cliënt stopt met een abonnement en dit niet direct doorgeeft aan Traderswinkel kan het 

voorkomen dat koop- en verkooporders van het eerder gevolgde abonnement nog steeds worden 

uitgevoerd op de effectenrekening van Cliënt. Lynx is in dat geval uitdrukkelijk niet aansprakelijk 

voor geleden verliezen of winsten. 

Artikel 6   Aansprakelijkheid  

Lynx sluit iedere aansprakelijkheid uit voor gederfde winst en/of verlies. Daarnaast sluit Lynx 

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met de uitvoering (of niet uitvoering) 

van orders, afgegeven Handelssignalen, technisch falen van SystemTrader, technisch falen van het 

handelsplatform van Lynx en beëindiging van een abonnement. 

Lynx sluit iedere aansprakelijkheid uit voor iedere andere schade die verband houdt met Lynx en 

de uitvoering van Handelssignalen van Signaalaanbieders waarop men via Traderswinkel een 

abonnement kan nemen, tenzij en voor zover vast komt te staan dat de schade een direct gevolg is 

van grove schuld of opzet van Lynx.  

Artikel 7   Klachten 

Indien Cliënt een klacht heeft over de dienstverlening van Traderswinkel, kan hij zijn klacht onder 

vermelding van zijn rekeningnummer en een beschrijving van zijn klacht per e-mail versturen aan 

info@traderswinkel.nl of per post aan Glacisweg 75-B, 6212 BN te Maastricht.  

Artikel 8   Algemene voorwaarden  

Lynx behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De 

laatste versie van de voorwaarden is altijd beschikbaar op de website van Lynx 

(http://www.lynx.nl/documenten.php).  

 

 
Plaats: 
 

Datum: 
 

Naam: 
 
Lynx rekeningnummer: 

 
 

 
Handtekening: 
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