Openingsformulieren AmsterdamSafe

Open in 5 stappen uw account bij AmsterdamSafe
Het openen van een account bij AmsterdamSafe is zeer eenvoudig.
Let u er alstublieft goed op dat u de onderstaande punten volledig doorloopt,
dan kunnen wij uw edelmetaal zo snel mogelijk in opslag nemen.

1. Vul uw persoonsgegevens in
2. Vul de volmacht in
3. Vul het automatisch incasso in
Vul het automatisch incasso in, wanneer u bedragen automatisch wenst
af te laten schrijven van uw rekening door AmsterdamSafe.
Op www.ibanbicservice.nl kunt u uw IBAN-nummer en BIC-code vinden.

4. Maak € 0,01 over ten behoeve
van uw identificatie
Aangezien u een nieuwe klant bent bij AmsterdamSafe wordt u verzocht
een bedrag van € 0,01 over te maken op rekeningnummer
IBAN NL30 INGB 0669 5262 66, BIC INGBNL2A ten name van
AmsterdamSafe.

5. Voeg een kopie van een
geldig legitimatiebewijs toe

1. Cliënt acceptatieformulier
In te vullen door AmsterdamSafe B.V.
Klantnummer:
e

1 rekeninghouder
Voorletter(s) _________________________________

E-mailadres __________________________________

Achternaam _________________________________

Geboortedatum _______________________ □ m □ v

Adres ______________________________________

Geboorteland ________________________________

Postcode ____________________________________

Nationaliteit _________________________________

Woonplaats _________________________________

Telefoonnummer _____________________________

Land _______________________________________

Mobiel nummer ______________________________

e

2 rekeninghouder (als u een en/of rekening opent)
Voorletter(s) _________________________________

E-mailadres __________________________________

Achternaam _________________________________

Geboortedatum _______________________ □ m □ v

Adres ______________________________________

Geboorteland ________________________________

Postcode ____________________________________

Nationaliteit _________________________________

Woonplaats _________________________________

Telefoonnummer _____________________________

Land _______________________________________

Mobiel nummer ______________________________

Tegenrekening (uit veiligheidsoverwegingen kunt u bij de verkoop van uw edelmetaal alleen geld overboeken
naar een door u opgestelde tegenrekening)
Naam bank _________________________________________________________________________________
IBAN-nummer ______________________________________________________________________________
Tenaamstelling ______________________________________________________________________________
BIC-code ___________________________________________________________________________________

Buitenlandse rekening (rekening voor in het buitenland, alleen buiten de EU)
Betaalrekening _______________________________________________________________________________
Tenaamstelling_______________________________________________________________________________
Naam Bank __________________________________________________________________________________

Herkomst
Wat is het beroep/de functie van de eerste rekeninghouder__________________________________________
Wat is het beroep/de functie van de tweede rekeninghouder_________________________________________
Herkomst van het edelmetaal dat u in bewaring wilt geven:

□
□
□

Spaargeld
Gouden handdruk

□
□

Verkoop onroerend goed
Anders, namelijk ____________________

Verkoop bedrijf

Ondertekening

□

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van AmsterdamSafe B.V. (aanvinken s.v.p.)

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
Plaats ___________________________________________________ Datum ____________________________
Handtekening(en) rekeninghouder(s)
Naam ____________________________________
e

Handtekening 1 rechtsgeldige vertegenwoordiger

Naam ____________________________________
e

Handtekening 2 rechtsgeldige vertegenwoordiger

Handtekening AmsterdamSafe, namens de directie

LET OP: opent u een gezamenlijke rekening, dan moeten beide rekeninghouders tekenen.

2. Volmacht AmsterdamSafe
In te vullen door AmsterdamSafe B.V.
Klantnummer:
De ondergetekende(n):
e

Naam 1 rekeninghouder ______________________________________________________________________
e

Naam 2 rekeninghouder ______________________________________________________________________
hierna zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk te noemen: Volmachtgever; verklaart/verklaren hierbij
volmacht te geven aan:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AmsterdamSafe B.V., gevestigd en
kantoorhoudende te Amsterdam aan de Danzigerkade 2, e1,
om namens en voor rekening van Volmachtgever de hierna te noemen rechtshandelingen te verrichten:


edelmetalen in ontvangst te nemen die door Volmachtgever zijn gekocht bij Amsterdamgold.com
B.V., teneinde deze edelmetalen verzekerd op te slaan in de kluizen van AmsterdamSafe B.V.



edelmetalen uit opslag te nemen die door Volmachtgever zijn verkocht aan AmsterdamGold.com B.V.

en in die kaders alle (rechts)handelingen te verrichten die daarmee verband houden, dienstig of noodzakelijk
zijn, zulks in de meest ruime zin.
Deze volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde schriftelijk door de volmachtgever
zonder opgaaf van redenen worden herroepen.
Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die naar aanleiding van deze
volmacht mochten ontstaan of daaruit voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de te zake bevoegde
Nederlandse rechter.
Aldus ondertekend,
Plaats __________________________________________________ Datum _____________________________
Handtekening(en) rekeninghouder(s)
Naam ____________________________________
e

Handtekening 1 rekeninghouder

Naam ____________________________________
e

Handtekening 2 rekeninghouder

LET OP: bij een gezamenlijke rekening moeten beide rekeninghouders tekenen.

3. Automatisch incasso
In te vullen door AmsterdamSafe B.V.
Klantnummer:
Vul de onderstaande machtiging in, wanneer u bedragen automatisch wenst af te laten schrijven van uw
rekening door AmsterdamSafe B.V. Machtigen is gemakkelijk; u vergeet nooit te betalen. U kunt het
automatisch incasso op elk gewenst moment weer intrekken bij de incassant. Bent u het niet eens met de
afschrijving dan heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
LET OP: bedragen kunnen alleen automatisch worden geïncasseerd van een Europese bankrekening.
De ondergetekende(n):
e

Naam 1 bankrekeninghouder __________________________________________________________________
e

Naam 2 bankrekeninghouder __________________________________________________________________
verleent/verlenen hierbij tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan incassant AmsterdamSafe B.V.
(incassant ID: NL31ZZZ370947220000) aan de Danzigerkade 2, e1, te Amsterdam Nederland, om van de
hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens verschuldigd bewaarloon en in/uitslagkosten voor opgeslagen edelmetalen bij AmsterdamSafe B.V.
De incassering zal plaats vinden zeven (7) dagen na factuurdatum.
Uw gegevens:
Naam bank __________________________________

Adres ______________________________________

IBAN-nummer _______________________________

Postcode ____________________________________

BIC-code ____________________________________

Woonplaats _________________________________

Tenaamstelling _______________________________

Land _______________________________________

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
Plaats __________________________________________________ Datum _____________________________
Handtekening(en) bankrekeninghouder(s)
Naam ____________________________________
e

Handtekening 1 bankrekeninghouder

Naam ____________________________________
e

Handtekening 2 bankrekeninghouder

4. WID (Wet identificatie bij dienstverlening)
U wordt vriendelijk verzocht om het bedrag van € 0,01 van uw rekening over te maken op rekeningnummer
IBAN NL30 INGB 0669 5262 66, BIC INGBNL2A ten name van AmsterdamSafe.
Extra toelichting
AmsterdamSafe is op grond van wetgeving verplicht om risico’s van witwassen, fraude, corruptie of de
financiering van terrorisme te beheersen. Enerzijds is het doel van deze wetgeving het beschermen van de
integriteit van AmsterdamSafe en het financiële stelsel en anderzijds het tegengaan en aanpakken van
criminaliteit. Om uw edelmetalen bij AmsterdamSafe in opslag te kunnen nemen stelt de Wet Financieel
Toezicht dat de opdrachtnemer (AmsterdamSafe) de opdrachtgever (klant) moet kennen en dat deze klant zich
derhalve dient te identificeren.
Om handel op afstand te bevorderen c.q. niet te belemmeren volstaat een zogenaamde afgeleide identificatie.
Dit betekent dat de identificatie niet per definitie een persoonlijke ontmoeting tussen partijen vereist, maar dat
de identificatie ook op afstand kan plaatsvinden. Bij afgeleide identificatie mag worden vertrouwd op
identificatie die overeenkomstig wettelijke voorschriften door een andere instelling is verricht. In de praktijk
betekent dit dat wij u als klant kunnen identificeren door uw identiteitsbewijs te kunnen relateren aan uw
bank- of girorekening.
Het overmaken van € 0,01 hoeft slechts eenmalig plaats te vinden en is derhalve niet meer van toepassing
indien u in de toekomst wederom goud, platina of zilver aankoopt en laat opslaan bij AmsterdamSafe.

5. Nog één stap te gaan
Opent u een rekening op naam van één persoon?
Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.
Zorg ervoor dat u bij een rijbewijs of een identiteitskaart een kopie van de voor- en achterzijde
meestuurt. Bij een paspoort is een kopie van de voorzijde voldoende.

Opent u een en/of rekening?
Stuur dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs van beide rekeninghouders mee.
Zorg ervoor dat u bij een rijbewijs of een identiteitskaart een kopie van de voor- en achterzijde
meestuurt. Bij een paspoort is een kopie van de voorzijde voldoende.

Verzendinstructies
Checklist

□

Heeft u alle gegevens ingevuld op het cliënt acceptatieformulier en het formulier ondertekend met een
originele handtekening?

□

Heeft u alle gegevens ingevuld op de volmacht en het formulier ondertekend met een originele
handtekening?

□

Heeft u alle gegevens ingevuld op het automatisch incasso en het formulier ondertekend met een
originele handtekening?

□
□

Heeft u € 0,01 overgemaakt op rekening van AmsterdamSafe?
Heeft u een kopie van een geldig legitimatiebewijs toegevoegd van alle rekeninghouders?

Versturen
Stuur de ingevulde formulieren in combinatie met het kopie van een geldig legitimatiebewijs uiterlijk binnen 3
werkdagen naar AmsterdamSafe via e-mail naar info@amsterdamSafe.nl of per post naar:
AmsterdamSafe B.V.
Danzigerkade 2 , e1
1013 AP Amsterdam
Nederland
Vragen
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met AmsterdamSafe via telefoonnummer 020-658 95 58.
Kijk ook op onze website www.amsterdamsafe.nl voor de meeste gestelde vragen en aanvullende informatie
over onder andere de tarieven.

Algemene voorwaarden voor bewaarneming edelmetalen
Algemene voorwaarden
AmsterdamSafe B.V.
Danzigerkade 2, e1
1013 AP Amsterdam
Kamer van Koophandel nummer : 37.09.47.22
Artikel 1. Algemeen
1.1
1.2

1.3

Deze algemene voorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing op een overeenkomst tot
bewaarneming van edelmetalen.
In deze AV wordt verstaan onder:
a. Klant: degene die de edelmetalen in bewaring geeft (bewaargever);
b. AS: AmsterdamSafe B.V., Pelikaanweg 8 Schiphol (bewaarnemer);
c. Overeenkomst: de overeenkomst waarin AS zich tegenover de klant verbindt om de
edelmetalen voor de klant te bewaren en deze op eerste afroep van de klant terug te geven;
d. Edelmetalen zoals goud, zilver, platina of palladium;
e. Bewaarplaats: een schone en droge afsluitbare ruimte die geschikt is om edelmetalen in te
bewaren;
f. Inventarislijst: een door de klant en AS ondertekende lijst waarop de in bewaring gegeven
edelmetalen gespecificeerd zijn vermeld.
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze AV zijn uitsluitend geldig wanneer deze door AS
schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. AS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze AV
tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

Alle offertes van AS kunnen te allen tijde worden herroepen.
De overeenkomst komt tot stand zodra de klant schriftelijk heeft laten weten de offerte van AS
te accepteren dan wel op het moment dat de klant het cliënt acceptatieformulier heeft
ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht.
De overeenkomst komt eveneens tot stand zodra de klant feitelijk edelmetalen aan AS in
bewaring geeft. In dat geval zal AS het bewaarloon naar redelijkheid vaststellen, indien vooraf
geen bewaarloon werd overeengekomen.
AS heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden opslag van edelmetalen te
weigeren.
Van de edelmetalen welke bij het sluiten van de overeenkomst in bewaring worden gegeven,
zal een inventarislijst worden opgemaakt, die deel uitmaakt van de overeenkomst.

Artikel 3. Bewaarloon
3.1

3.2

Het bewaarloon wordt berekend over de vervangingswaarde van de edelmetalen die is
opgebouwd uit de live spotprijs/koers van de edelmetalen aangevuld met componenten zoals
eventuele baarkosten, premies munthuizen, BTW en verkoopmarge. De hoogte van het
bewaarloon is afhankelijk van het volume, gewicht, verzekeringspremie en ruimtebeslag van
de in bewaring te nemen edelmetalen en de periode waarop de bewaarneming betrekking
heeft. Over het bewaarloon is BTW verschuldigd.
De volgende kosten maken geen deel uit van het bewaarloon en worden afzonderlijk aan de
klant in rekening gebracht:
1.
kosten die bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren maar die AS
niettemin moet maken in verband met de overeengekomen zorg voor de in bewaring
gegeven edelmetalen of die hij moet maken om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen;

2.
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer afgeven van de edelmetalen (inen uitslagkosten).
Het bewaarloon en eventuele andere uit de overeenkomst voortvloeiende kosten dienen
steeds bij vooruitbetaling per periode van bewaring worden betaald op basis van een door AS
aan te geven betalingsmethode.
Alle kosten die de klant aan AS verschuldigd is dienen voor (gedeeltelijke) teruggave van de
edelmetalen te zijn voldaan. AS heeft een recht van retentie op de in bewaring genomen
edelmetalen totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan ter zake van de
gesloten overeenkomst.
Betalingstermijnen gelden als fatale termijn, waardoor de klant van rechtswege in verzuim is
bij overschrijding daarvan. Vanaf het moment dat de klant in verzuim is, is AS gerechtigd
wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd overige aan AS
toekomende rechten.
Alle (buiten)gerechtelijke kosten die door AS moeten worden gemaakt om nakoming van de
overeenkomst te bewerkstelligen komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen 15%, met een minimum van €150.
Wanneer de betalingsachterstand van de klant meer dan 2 (twee) maanden bedraagt,
gerekend vanaf de oorspronkelijke betalingsdatum, of wanneer deze betalingsachterstand de
dagwaarde van de in bewaring genomen edelmetalen inclusief kosten van verkoop of ruiming
overtreft, verkrijgt AS het recht om binnen een week (nadat AS de klant per aangetekende
brief een laatste sommatie heeft gestuurd) de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen en tot
(onderhandse) verkoop van de edelmetalen over te gaan. De opbrengst van de verkochte
edelmetalen zal, onder aftrek van de op grond van de overeenkomst verschuldigde kosten,
inclusief de kosten van de betalingsachterstand alsmede de in redelijkheid gemaakte
buitengerechtelijke incasso- en verkoopkosten, aan de klant ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4. Einde van de overeenkomst
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

De klant is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van
een opzegtermijn van een maand.
De klant is verplicht om de in bewaring gegeven edelmetalen af te halen voor het verstrijken
van de opzegtermijn tegen betaling van het nog niet betaalde bewaarloon, alsmede van
eventuele ten laste van de klant bijkomende kosten.
Wanneer de klant de edelmetalen niet uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn heeft
afgehaald, blijven de edelmetalen bij AS in bewaring voor rekening en risico van de klant, met
dien verstande dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen tot het
moment waarop de edelmetalen aan de klant zijn teruggegeven dan wel deze door AS zijn
verkocht of vernietigd.
AS is gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen in geval van
bedrijfsbeëindiging. AS zal de opzegging in geval van bedrijfsbeëindiging schriftelijk aan de
klant meedelen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Als de klant
redelijkerwijs niet in staat is om de edelmetalen binnen die termijn af te halen, zal AS
vervangende bewaarneming regelen en de klant daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de
hoogte stellen.
De overeenkomst eindigt voorts door het overlijden van de klant, wanneer de klant onder
curatele wordt gesteld of wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling op de klant van
toepassing wordt verklaard, aan hem/haar surseance van betaling is verleend of wanneer de
klant in staat van faillissement wordt verklaard. Indien de klant een rechtspersoon is eindigt de
overeenkomst wanneer de rechtspersoon is ontbonden, of wanneer aan de rechtspersoon
surseance van betaling is verleend dan wel de rechtspersoon in staat van faillissement wordt
verklaard. Tenslotte eindigt de overeenkomst indien de klant (zijnde een natuurlijk persoon of
een rechtspersoon) bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt
en de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden door AS zou zijn aangegaan
indien AS hiermee bekend zou zijn geweest.
In het in artikel 4.5 bedoelde geval is het bewaarloon verschuldigd tot en met de maand

volgende op de maand waarin de betreffende gebeurtenis plaatsvond. De erfgenamen c.q. de
curator of de bewindvoerder is/zijn verplicht de edelmetalen terug te nemen voor het einde
van de periode waarover bewaarloon moet worden betaald. De artikelen 3 en 5 zijn van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 5. Teruggave van de edelmetalen
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

De edelmetalen dienen door de klant te worden teruggenomen op het adres van de
bewaarplaats, tenzij anders wordt overeengekomen, op een in overleg tussen AS en de klant
vast te stellen tijdstip.
De edelmetalen worden teruggegeven aan de klant met inachtneming van artikel 3.4.
Wanneer teruggave aan de klant zelf aantoonbaar niet mogelijk is, worden zij overhandigd aan
degene die daartoe door de klant schriftelijk is gemachtigd. Als er geen gemachtigde is worden
de edelmetalen overhandigd aan degene die uit anderen hoofde dan de overeenkomst recht
heeft op teruggave daarvan, tenzij daarop beslag is gelegd en uit de vervolging van dit beslag
een verplichting tot afgifte aan de beslaglegger voortvloeit.
In geval van tussentijdse teruggave van een deel van de in bewaring genomen edelmetalen,
dient een door AS en de klant te ondertekenen lijst te worden opgesteld, waarop de
teruggegeven edelmetalen vermeld zijn. AS kan van de klant een zekerheidsstelling verlangen
voor de voldoening van het bewaarloon, wanneer de waarde van de nog niet teruggegeven
edelmetalen daartoe aanleiding geeft of overigens, wanneer hij gegronde redenen heeft te
twijfelen aan tijdige betaling van het bewaarloon in de toekomst.
In afwijking van de artikelen 5.1 tot en met 5.3 geldt voor de BTW vrije edelmetalen in douane
entrepot dat aan het einde van de overeengekomen bewaarperiode de BTW vrije edelmetalen
in douane entrepot in principe via bemiddeling van AS worden teruggekocht. Indien de klant
aan het einde van de overeengekomen bewaarperiode de BTW vrije edelmetalen in douane
entrepot uit bewaring haalt of door verkoopt aan een derde of wil opslaan in een ander
douane entrepot, zal de klant aan AS 3% van de vervangingswaarde van de edelmetalen, als
gedefinieerd in artikel 3.1, betalen en zijn de navolgende bepalingen 5.5 tot en met 5.8. van
toepassing.
BTW vrije edelmetalen in douane entrepot kunnen door de klant uit bewaring worden gehaald
op het adres van de bewaarplaats, op een in overleg tussen AS en de klant vast te stellen
tijdstip. De BTW vrije edelmetalen in douane entrepot kunnen eveneens per koerier aan de
klant worden bezorgd naar een adres in Nederland of een ander land dat behoort tot de
Europese Unie, tegen voorafgaande betaling door de klant van de daaraan verbonden kosten,
zoals bijvoorbeeld transportkosten. Het bepaalde in artikel 6.6 is in deze gevallen van
toepassing.
Wanneer de klant de BTW vrije edelmetalen in douane entrepot doorverkoopt aan een derde,
is het bepaalde in artikel 6.6 niet van toepassing wanneer de BTW vrije edelmetalen in douane
entrepot door die derde bij AS in bewaarneming wordt gegeven en geen feitelijke afgifte aan
de klant plaatsvindt. Het bepaalde in artikel 6.6 is eveneens niet van toepassing wanneer de
afgifte aan de klant of een derde plaatsvindt door levering van de BTW vrije edelmetalen in
douane entrepot naar een adres buiten de Europese Unie. Aan een dergelijke levering kunnen
kosten verbonden zijn welke door de klant voorafgaand aan de levering dienen te worden
voldaan.
Wanneer teruggave aan de klant zelf aantoonbaar niet mogelijk is, worden de BTW vrije
edelmetalen in douane entrepot overhandigd aan degene die daartoe door de klant schriftelijk
is gemachtigd. Als er geen gemachtigde is worden de BTW vrije edelmetalen in douane
entrepot overhandigd aan degene die uit anderen hoofde dan de overeenkomst recht heeft op
teruggave daarvan, tenzij daarop beslag is gelegd en uit de vervolging van dit beslag een
verplichting tot afgifte aan de beslaglegger voortvloeit.
In geval van tussentijdse teruggave van een deel van de in bewaring genomen BTW vrije
edelmetalen in douane entrepot, dient een door AS en de klant te ondertekenen lijst te
worden opgesteld, waarop de teruggegeven BTW vrije edelmetalen in douane entrepot
vermeld zijn. AS kan van de klant een zekerheidsstelling verlangen voor de voldoening van het

bewaarloon, wanneer de waarde van het nog niet teruggegeven BTW vrije edelmetalen in
douane entrepot daartoe aanleiding geven of overigens, wanneer hij gegronde redenen heeft
te twijfelen aan tijdige betaling van het bewaarloon in de toekomst. Wanneer tussentijdse
teruggave plaatsvindt op de wijze zoals omschreven in artikel 5.4 is het bepaalde in artikel 6.6
van toepassing.
Artikel 6. Wederzijdse rechten en verplichtingen
6.1

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

AS verplicht zich om de edelmetalen te bewaren en terug te geven, waarbij AS is gehouden de
edelmetalen terug te geven in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. Bij de bewaring zal AS
de zorg van een goed bewaarder in acht nemen.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft de klant geen recht op toegang tot de
opgeslagen edelmetalen. Wel kan de klant, met inachtneming van het in artikel 5.3 en artikel
5.4 bepaalde, gedurende de looptijd van de overeenkomst een gedeelte van de opgeslagen
edelmetalen uit de bewaring onttrekken.
AS is verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheidsrisico’s uit hoofde van de wet en deze
voorwaarden.
AS verplicht zich om voor alle edelmetalen voor de bewaarperiode een opslagverzekering af te
sluiten waarvan de kosten zijn verdisconteerd in het bewaarloon.
De klant is gehouden om AS te allen tijde schriftelijk te informeren in geval van adreswijziging.
AS kan volstaan met het doen van mededelingen aan het laatst bekende adres van de klant.
In het geval dat BTW vrije edelmetalen in douane entrepot aan de klant zijn geleverd, hetgeen
uitsluitend mogelijk is wanneer de BTW vrije edelmetalen in douane entrepot niet eerder
binnen de Europese Unie werden ingevoerd en evenmin binnen de Europese Unie zijn
geproduceerd, en de klant na afloop van de overeenkomst kiest voor teruggave als bedoeld in
artikel 5.4, is AS eerst gehouden om de BTW vrije edelmetalen in douane entrepot aan de klant
ter beschikking te stellen nadat door de klant invoerrechten en/of BTW heffingen zijn betaald
en de klant daarvan deugdelijk bewijs aan AS kan tonen. AS kan bij een dergelijke transactie
assistentie verlenen tegen betaling door de klant van een door AS vast te stellen vergoeding.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5

Bij het niet nakomen van de op haar rustende verplichtingen is AS aansprakelijk voor de
daardoor ontstane directe schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een
omstandigheid die een zorgvuldig bewaarnemer niet heeft kunnen vermijden en voorzover
een bewaarnemer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen winstderving, geleden
verlies of gemiste opdrachten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
De beperking van de aansprakelijkheid geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers
en alle andere personen die door AS ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
De klant vrijwaart AS tegen alle aanspraken van derden.
De klant is aansprakelijk voor alle schade die AS heeft geleden als gevolg van door de klant in
bewaring gegeven edelmetalen, alsmede alle noodzakelijke door AS gemaakte kosten van
eventuele ontruiming, verkoop, betekening van deurwaardersexploten en dergelijke.

Artikel 8. Schadevergoeding
8.1

Indien en voor zover AS aansprakelijk is wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst, heeft de klant recht op de volgende vergoeding: in geval van
verlies of vermissing van edelmetalen vervanging in natura op basis van de koersen London
Bullion Market Association (LBMA) van de dag volgend op het akkoord van verzekeraars en
indien vervanging in natura niet mogelijk is om wat voor reden dan ook een vergoeding welke
gelijk is aan de waarde die de betrokken edelmetalen zouden hebben gehad op het

8.2
8.3

8.4

8.5

tijdstip waarop de vermissing of het verlies werd geconstateerd.
Voor andere dan de in artikel 8 lid 1 genoemde schade is AS niet aansprakelijk.
Direct waarneembare schade dient bij de teruggave aan AS te worden gemeld, bij gebreke
waarvan AS geacht wordt de edelmetalen zonder direct waarneembare schade te hebben
teruggegeven.
Niet-direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien
dagen na de teruggave aan AS te worden gemeld, bij gebreke waarvan AS wordt geacht de
edelmetalen zonder niet-direct waarneembare schade te hebben teruggeven.
De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt van rechtswege drie
maanden na de datum van teruggave van de edelmetalen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1

Op alle rechtsverhoudingen tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing. Alle
eventuele geschillen tussen koper en verkoper welke niet in der minne kunnen worden geschikt,
zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter.

