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Persbericht 
 

Amsterdam, 17 februari 2015 

 

Online broker Lynx breidt uit naar Frankrijk 
 

Lynx breidt vanaf 9 februari haar beleggingsdiensten uit naar Frankrijk. Door 

deze stap is de online broker, naast Nederland, België, Duitsland, Finland en 

Tsjechië, nu in zes landen actief. 

 

Zie bijgaand persbericht van Lynx   

  

Over Lynx  

 

Lynx is dé specialist in online beleggen en na Binck/Alex de grootste online broker van 

Nederland. Klanten van Lynx kunnen met het bekroonde handelsplatform op alle 

belangrijke financiële markten ter wereld beleggen tegen extreem lage tarieven. De 

afgelopen jaren is Lynx meerdere malen uitgeroepen tot Beste Broker van Nederland.   

 

Lynx is sinds 2007 actief op de Nederlandse markt en biedt haar beleggingsdiensten tevens 

aan in België, Duitsland, Tsjechië en Finland. 

 

Persvoorlichting: 

Sander Schwanen 

T  020 6251524  

E  s.schwanen@lynx.nl  
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Focus op de Amerikaanse beurs 

In Frankrijk is een groot aantal brokers actief, waaronder ook enkele Nederlandse partijen. 

Desondanks ziet Lynx nog voldoende kansen op de Franse markt. “Uit ons marktonderzoek 

blijkt dat de aanwezige brokers in Frankrijk niet de handelsmogelijkheden en tools bieden 

waar de actieve belegger naar op zoek is.”, zegt Sander Schwanen, branch manager van 

Lynx Nederland. “Vooral het handelen op de Amerikaanse beurs is voor Franse beleggers 

zeer beperkt toegankelijk, terwijl zowel Amerikaanse aandelen als opties steeds 

populairder worden in Europa.” 

Ervaren belegger 

In Frankrijk zijn ongeveer 4 miljoen beleggers actief. Lynx focust zich, net zoals in de 

andere landen, op de ervaren belegger. De online broker denkt vooral het verschil te 

maken door de aangeboden analytische tools en de uitgebreide mogelijkheden van het 

handelsplatform. Daarnaast spelen de lage tarieven een grote rol. Bij Franse brokers liggen 

de kosten voor het handelen in Amerikaanse opties meer dan drie keer zo hoog dan bij 

Lynx. 

Brecht Huys leidt de Franse branche. “Lynx heeft over de afgelopen jaren vanuit België 

haar diensten geboden aan honderden Franse beleggers zonder ons op dit land te 

focussen. Uitbreiden naar de Franse markt was dan ook een logische vervolgstap voor 

Lynx.” 

 

 

 


