
  
 

Tarieven AmsterdamSafe  
In de onderstaande tabellen vindt u de tarieven voor opslag bij AmsterdamSafe. De onderstaande percentages 
zijn op jaarbasis en worden afgerekend per kwartaal. De opslagkosten worden berekend over de actuele 
vervangingswaarde van uw edelmetaal en zijn inclusief verzekeringskosten.  

 

Edelmetaal Opslagtarief* Specificaties** 

Goud 0,75 % excl. btw Vervangingswaarde excl. btw 
(Btw-vrij) platina 0,75 % excl. btw Vervangingswaarde incl. btw 
(Btw-vrij) palladium  0,75 % excl. btw Vervangingswaarde incl. btw 
(Btw-vrij) zilver 1,25 % excl. btw Vervangingswaarde incl. btw 
 

* Als dienstverlener van opslag van edelmetaal is AmsterdamSafe volgens de btw-regels van de Belastingdienst verplicht 21 % btw te 
rekenen over het opslagtarief.                                                                                                                                                                                                 
** Btw-vrij edelmetaal (platina, palladium en zilver) wordt zonder berekening van btw in het douane-entrepot opgeslagen. Echter,  met de 
berekening van de vervangingswaarde wordt wel rekening gehouden met 21 % btw. Aangezien goud vrijgesteld is van btw, betaalt u hier 
geen btw over de vervangingswaarde. 

 

Transactiekosten Kosten 

Openingskosten € 0,- 
Inslagkosten € 35,- excl. btw 
uitslagkosten € 35,- excl. btw 

 

Extra service Kosten 

Per kwartaal een depotoverzicht van uw edelmetaal € 0,- 
Een jaarlijks Assurance-rapport van EY € 0,- 
Een fiscaal memo voor uw belastingaangifte € 0,- 
De mogelijkheid uw beleggingen op afspraak persoonlijk te aanschouwen € 0,- 
Verzending/ophalen met Mikropakket € 35,- excl. btw 
Verzending/ophalen met privé koerier € 150,- excl. btw 

 
Vervangingswaarde 

De vervangingswaarde wordt voor het eerst bepaald op het moment dat uw edelmetalen fysiek in opslag 
worden genomen en is tevens de waarde waartegen uw edelmetalen zijn verzekerd, zelfs tegen tussentijdse 
wisselingen in de koers. De vervangingswaarde zal vervolgens op de eerste dag van een nieuw kwartaal 
opnieuw worden vastgesteld.  

De vervangingswaarde is opgebouwd uit de actuele koers van het edelmetaal aangevuld met componenten als 
de verkoopmarge, premies van munthuizen, baarkosten en btw. De hoogte van de vervangingswaarde is, naast 
de periode van bewaarneming, afhankelijk van het volume, het gewicht en de verzekeringspremie van het 
edelmetaal. De verzekeraar gaat bij het berekenen van de vervangingswaarde uit van de waarde inclusief btw, 
zelfs indien u btw-vrij zilver, platina of palladium heeft aangekocht. Hierdoor bent u verzekerd tegen de 21 % 
btw die u bij wet moet betalen als uw btw-vrij edelmetaal door calamiteiten terecht komt in het vrij verkeer 
van goederen. 
 
Berekening opslagkosten 

In het onderstaande overzicht staat weergegeven hoe u de opslagkosten van uw edelmetaal kan berekenen. De 
vervangingswaarde is de waarde waarvoor uw edelmetaal kan worden vervangen in natura. 

 

Koersen 

Volg de actuele koersen van goud, zilver, platina en palladium op de website van AmsterdamGold 
(www.amsterdamgold.com). 

Vervangings-
waarde (incl. 

btw) 
opslagtarief 4 kwartalen 21 % btw Opslagkosten 

http://www.amsterdamgold.com/

