
 

 

 

                                                    Belangrijke informatiegegevens (“KID”) – Grondstoffen – CFD 

DOEL 

Dit document biedt de cliënt belangrijke informatie over CFD's op grondstoffen als financieel instrument. Dit is geen 

marketing materiaal. De informatie is wettelijk verplicht om klanten te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële 

voordelen en verliezen van dit product te begrijpen en om klanten dit product te helpen vergelijken met andere 

producten. 

PRODUCT 

Naam: Windsor Brokers Ltd. ("Windsor Brokers", "Bedrijf") 

Website: www.windsorbrokers.eu 

Telefoonnummer voor aanvullende informatie: +357 25 500505 

Toezichthoudende autoriteit: Cyprus Security & Exchange Commission ("CySEC") met licentie nummer 030/04   

Datum van productie december 2018 Laatste update augustus 2020 
 

 

Wat is dit product? 

TYPE 

 

Een contract for difference ("CFD") is een contract met hefboomwerking dat de klant(en) in staat 

stelt te speculeren op het koersverschil van de onderliggende waarde/het onderliggende financiële 

instrument. Een klant heeft de keuze om de CFD te kopen (of "long" te gaan) om te profiteren van 

stijgende prijzen van de onderliggende waarde/het onderliggende financiële instrument; of de CFD 

te verkopen (of "short" te gaan) om te profiteren van dalende koersen. De koers van de CFD wordt 

afgeleid van de koers van de onderliggende waarde/het onderliggende financiële instrument, die 

ofwel de huidige koers ("spot") ofwel een termijnkoers ("future") kan zijn. Als klanten bijvoorbeeld 

een 'long' positie hebben en de koers van de onderliggende waarde/het onderliggende financiële 

instrument stijgt, zal de waarde van de CFD stijgen en kunnen zij de positie met het gunstige 

resultaat sluiten; het verschil tussen de slotkoers en de openingskoers van de CFD is dan positief. 

Omgekeerd, als klanten een 'long' positie hebben en de prijs van de onderliggende waarde/het 

onderliggende financiële instrument daalt, zal de waarde van de CFD dalen en zullen zij de positie 

met het negatieve resultaat kunnen sluiten; het verschil tussen de slotkoers en de openingskoers 

van de CFD zal dan negatief zijn. Het hefboomeffect dat in CFD's is ingebed, kan leiden tot een 

toename van zowel de winst als het verlies. 

 

DOEL 

Het doel van de CFD is om cliënten de mogelijkheid te bieden om transacties te verrichten met een 

hefboomwerking op de waarde van de onderliggende waarde/het onderliggende financiële 

instrument (naar boven of naar beneden), zonder de onderliggende waarde/het onderliggende 

financiële instrument te "kopen" of te "verkopen". De exposure wordt met hefboomwerking 

uitgevoerd, aangezien de CFD slechts een deel van de nominale waarde van het contract als initiële 

marge vereist, wat een van de belangrijkste kenmerken van het handelen met CFD's is. De CFD's 

die gebaseerd zijn op 'cash'-koersen hebben geen vooraf bepaalde vervaldatum en hebben dus een 

open einde; CFD's die gebaseerd zijn op 'future'-koersen hebben daarentegen een vooraf bepaalde 

vervaldatum, waarbij de open posities echter worden 'doorgerold' naar de volgende verhandelbare 

contractmaand. Als gevolg hiervan is er geen vooraf gedefinieerde bewaartermijn voor beide soorten 

CFD's en is het aan de klant om de bewaartermijn te bepalen op basis van zijn/haar eigen strategie 

en doelstellingen. In gevallen waarin de koersbeweging van de CFD zich in de tegenovergestelde 

richting beweegt van wat verwacht wordt en het vermogen op de rekeningen van de klant daalt, 

d.w.z. dat het verlies groter is dan de initiële margevereiste, kan het niet storten van extra middelen 

om aan de margevereiste te voldoen leiden tot het automatisch sluiten van de positie. Indien de 
CFD gebaseerd is op de 'future'-koers van de onderliggende waarde/financiële instrumenten die 

onderhevig zijn aan 'roll over', wordt de CFD automatisch gesloten op de vervaldag indien klanten 

geen voldoende middelen hebben aangehouden voor de margevereiste. Het bedrijf behoudt zich het 

recht voor om elk CFD-contract eenzijdig op te zeggen wanneer het van mening is dat de 

voorwaarden van de overeenkomst, tussen het bedrijf en de klant, zijn geschonden. 

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk kan zijn om te begrijpen. 

http://www.windsorbrokers.eu/
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BEOOGDE 

PARTICULIE 

RE CLIËNT 

CFD's zijn bedoeld voor cliënten die kennis hebben van of ervaring hebben met het handelen met 

financiële instrumenten met hefboomwerking. Cliënten moeten inzicht hebben in de prijsstelling van 

CFD's, de kernbegrippen marge, hefboomwerking, kosten, alsmede het feit dat de verliezen groter 

kunnen zijn dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag, het risico-/opbrengstprofiel van de 

financiële instrumenten in vergelijking met de traditionele handel zonder hefboomwerking, en 

moeten in staat zijn verliezen te dragen die groter zijn dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag. 

 
 

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT IS HET MOGELIJKE RENDEMENT? 
 

 

 

  Lager risico                                                                        Hoger risico 

De bovenstaande risico-indicator voor de handel in CFD's is berekend door het te vergelijken met de handel in financiële 

instrumenten zonder hefboomwerking. CFD's worden geclassificeerd als financiële instrumenten met de hoogste risico's, 

7 van de 7. Dit geeft aan dat de potentiële verliezen op een zeer hoog niveau liggen. Het is mogelijk om CFD's te kopen 

of te verkopen in een andere valuta dan de rekeningvaluta van de cliënt. Het resultaat van de transactie kan afhankelijk 

zijn van de wisselkoersen. 

PRESTATIESCENARIO'S 

De cliënt kiest op eigen initiatief het type financieel instrument van de CFD, de richting ("kopen", "verkopen"), wanneer 

te handelen (d.w.z. "open" en "sluiten" open posities), de omvang van de posities en het al dan niet gebruiken van 

risicobeperkende instrumenten (zoals stop-loss orders, het verminderen van de hefboomwerking, etc.). Elke open 

positie wordt beïnvloed door andere uitstaande posities, de wisselkoers, het aantal partijen, de marktomstandigheden 

etc., die een wezenlijke invloed kunnen hebben op het risico en het rendement van de betreffende transacties. 

Het onderstaande voorbeeld toont een scenario gebaseerd op de aankoop van 1 lot USCRUDE CFD (1 Lot = 1000 vaten) 

USCRUDE CFD (intraday aangehouden) 
USCRUDE CFD openingskoers: (P) 51.40 

Transactievolume (per CFD): (TS) 1 LOT (1000 vaten) 

Marge %: (M) 10% 

Hefboomeffect: (L) 1:10 

Margevereiste ($): MR = P x TS x M $5,140 

Nominale waarde van de 

transactie ($):   
TN = MR x L $51,140 

 

KOOP/LANG 

Performance 

Scenario   

Slotkoers 

(incl. 

spread) 

Koers 

wijziging 

Winst/ 

Verlies 

VERKOOP/KORT 

Performance 

Scenario   

Vervaldatum 

Prijs (incl. 

spread) 

Koers 

wijziging 

Winst/ 

Verlies 

Gunstig [52.94] 3% +1540$ Gunstig [49.86] -3% +1540$ 

Gemiddeld [52.17] 1.5% +770$ Gemiddeld [50.63] -1.5% +770$ 

Ongunstig [49.86] -3% -1540$* Ongunstig [52.94] 3% -1540$* 

Stress [48.32] -6% -3080$* Stress [54.48] 6% -3080$* 

De bovenstaande scenario's tonen aan hoe de voorbeeldtransactie zou kunnen presteren, afhankelijk van de 

marktbewegingen voor het betreffende financiële instrument. De bovenstaande cijfers geven de transactiekosten weer 

die gerelateerd zijn aan de marktconditie van het actief/financieel instrument, exclusief de kosten die verband houden 

met provisies, swaps en/of roll overs, tussenpersonen of belastingen. Open CFD-transacties kunnen worden afgedekt 

en/of gesloten wanneer de margevereisten niet worden aangehouden. De klant kan zijn/haar volledige investering 

verliezen.  

Toekomstige marktontwikkelingen kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde scenario's zijn 

slechts een indicatie van enkele van de mogelijke uitkomsten op basis van recente rendementen. Het 

werkelijke rendement kan lager zijn.  

  

De risico-indicator geeft aan dat u mogelijk niet 
in staat bent om uw CFD te kopen of te verkopen 
tegen de door u gewenste koers als gevolg van 
de marktvolatiliteit of dat u uw CFD moet kopen 
of verkopen tegen een koers die uw rendement 
aanzienlijk kan beïnvloeden. 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 

                                                    Belangrijke informatiegegevens (“KID”) – Grondstoffen – CFD 

*Het verlies is beperkt tot het rekeningsaldo, aangezien het bedrijf een bescherming tegen een negatief 

saldo biedt.  

De getoonde bedragen omvatten alle kosten van het product zelf. Als de cliënt dit product van iemand anders heeft 

gekocht of een derde partij de cliënt over dit product adviseert, dan zijn in deze bedragen de kosten die voor hem of 

haar zijn ontstaan niet inbegrepen. De bedragen houden geen rekening met de persoonlijke fiscale situatie van de 

cliënt, die ook van invloed kan zijn op hoeveel hij/zij terugkrijgt.  

"Uitsluitend voor Franse inwoners: In overeenstemming met de vereisten van de Autorité des Marchés Financiers 

(AMF) hebben alle CFD's een intrinsieke bescherming en zullen ze worden gesloten wanneer de verliezen de vereiste 

marge voor het openen van de positie bereiken." 

WAT GEBEURT ER ALS HET BEDRIJF NIET KAN BETALEN? 

In het onwaarschijnlijke geval dat de Vennootschap insolvent wordt, hebben klanten het recht om fondsen die door 

de Vennootschap worden aangehouden op te eisen via het Beleggerscompensatiefonds. Ervan uitgaande dat CFD's 

onder de regelgeving vallen, hebben cliënten het recht om bedragen tot €20.000  te claimen. Meer informatie over 

het Investor Compensation Fund is te vinden op de CySEC-website onder "Investor Compensation Fund (ICF)" / 

www.cysec.gov.cy 

WAT ZIJN DE KOSTEN? 

De onderstaande tabel geeft de verschillende kosten weer die kunnen ontstaan voor  grondstof-CFD's 

“One off”-kosten bij 

“entry” en "exit- 

posities 

Spreiding 
Dit is het verschil tussen de koop- en verkoopprijs die wordt geboden voor 

de transactie. 

“One off”-kosten bij 

“entry” 
Commissie 

Dit is een commissie die in rekening wordt gebracht wanneer u een CFD 

koopt of verkoopt op basis van de omvang van uw transactie. Meer 

informatie is te vinden in het klantenportaal van het bedrijf. 

“One off”-kosten bij 

“entry” en "exit" 

Valuta 

conversie 

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten/verliezen worden automatisch 

uitgevoerd omgezet/ uitgedrukt in de rekeningvaluta. 

"Ongoing" -kosten 

van open posities  

Roll 

overs/Swap 

Tarieven of 

Storage 

Posities die overnight open worden gehouden, zijn onderhevig aan swap-

rates, bedragen die in rekening worden gebracht/betaald, afhankelijk van 

het renteverschil tussen het opnemen en verstrekken van leningen in 

twee valuta's. Echter, accounts die niet zijn onderworpen aan de swaps 

zijn onderworpen aan "storage"-kosten, een vast, negatief bedrag, altijd 

in rekening gebracht ten laste van de rekening van de cliënt. 

 

HOE LANG MOET IK HET AANHOUDEN EN KAN IK VOORTIJDIG GELD OPNEMEN? 

CFD's zijn bedoeld voor korte termijn trading, in sommige gevallen intraday trading, en zijn over het algemeen niet 

geschikt voor beleggingen op lange termijn. Er is geen bewaartermijn of opzegtermijn. Cliënten kunnen een CFD op 

een valutapaar op elk moment tijdens de handelsuren van de betreffende CFD openen en sluiten. 

HOE KAN EEN KLANT NAVRAAG DOEN EN/OF EEN KLACHT INDIENEN? 

Voor vragen kunnen cliënten via e-mail contact opnemen met onze klantenservice support@windsorbrokers.eu .  In 

het geval dat het antwoord niet bevredigend is, moet de klacht worden ingediend bij complaint@windsorbrokers.eu  of 

het formulier per post, op voorwaarde dat de brief aangetekend en onder vermelding van 'Windsor Brokers Centre, 

Compliance Department' opsturen naar 53 Spyrou Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Cyprus.  Indien de cliënt 

meent dat zijn of haar klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan hij of zij zich wenden tot de financiële ombudsman 

van de Republiek Cyprus. Raadpleeg de  klachtenprocedure van het bedrijf voor meer informatie. 

 

file:///C:/Users/Nectaria.Christodoul/Desktop/www.cysec.gov.cy
mailto:support@windsorbrokers.eu
mailto:complaint@windsorbrokers.eu
https://en.windsorbrokers.eu/contact/
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OVERIGE NUTTIGE INFORMATIE? 

Deze KID bevat beknopte informatie over grondstoffen-CDF's. Het is bedoeld om klanten ( naast de informatie die is 

opgenomen in "Handelsvoorwaarden" en "Productbeschrijvingen") te informeren alvorens ze besluiten om te handelen. 

Deze KID moet niet als advies worden beschouwd. Voordat een account wordt geopend en transacties worden 

uitgevoerd, moet de klant alle documentatie lezen die deel uitmaakt van het contact tussen de partijen, inclusief Client-

accountovereenkomst, Onlineaccessovereenkomst, Mobile-tradingovereenkomst, Risk-disclosureverklaring, 

Tradingvoorwaarden en Productoverzichten. 

https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_caa.pdf?_ga=2.111529601.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_caa.pdf?_ga=2.111529601.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://en.windsorbrokers.eu/risk-statement/
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_tc.pdf?_ga=2.2589493.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://en.windsorbrokers.eu/mt4-products/

