
Aanvraag voor Machtiging tot Rekening

U kunt een gevolmachtigde aanwijzen voor uw rekening, zodat de aangewezen persoon toegang krijgt tot uw 

rekening en in uw naam en voor uw rekening kan handelen. Gelieve de hieronder weergegeven stappen te volgen 

om uw machtiging tot uw rekening correct in te vullen.

1. Vul de aanvraag voor de machtiging tot rekening in

· Vul de “Aanvraag voor Machtiging tot Rekening” in en onderteken deze.

2. Voeg de documenten van de gevolmachtigde toe

· Kopie van de identiteitskaart / het paspoort van de gevolmachtigde (voor- en achterkant).

· Voor niet-EU-burgers is een verblijfsvergunning vereist.

· Kopie van het bewijs van adres van de gevolmachtigde. Een internet- of vaste telefoonrekening OF een 

 bankafschrift OF een bewijs van inschrijving kan worden aanvaard als geldig bewijs van adres. Gelieve op te 

 merken dat het document niet ouder mag zijn dan 6 maanden.

3. Toegangsrechten toekennen

· Voor de rekeninghouder (volmachtgever)

 Wijs toegangsrechten toe aan de gevolmachtigde, zodra wij u via e-mail op de hoogte hebben gebracht.

· Voor de gevolmachtigde

 Zodra de rekeninghouder de toegangsrechten heeft toegekend via zijn accountbeheer, wordt u hiervan op de

 hoogte gebracht via e-mail. U wordt gevraagd om in te loggen op accountbeheer met uw inloggegevens 

 (deze worden verstrekt door de rekeninghouder) om uw persoonlijke gegevens in te vullen.

Algemene informatie

· LYNX respecteert en beschermt de privacy van haar klanten. LYNX behandelt de persoonlijke gegevens van 

 klanten strikt vertrouwelijk en is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

· De vereiste minimumleeftijd van de gevolmachtigde is 18 jaar voor cashrekeningen en 21 jaar voor 

 marginrekeningen.

3 stappen om een machtiging op een rekening op te zetten



Persoonlijke informatie van de rekeninghouder

Rekeningnummer:     hierna: de “rekening”.

1. Rekeninghouder (Voor- en Achternaam):                   hierna: de “rekeninghouder”.

2. Rekeninghouder (Voor- en Achternaam):                  hierna: de “rekeninghouder”.

Persoonlijke informatie van de gevolmachtigde 1

Bent u al klant bij LYNX? Gelieve dan hieronder uw rekeningnummer in te vullen.

Rekeningnummer:

Informatie over het beroep van de gevolmachtigde 2

Deel 1: Persoonlijke Informatie

U

U

square Ik / Wij machtigen de hiernavolgende gevolmachtigde, om mij / ons in mijn / onze (zakelijke) contacten met  

 LYNX / IB te vertegenwoordigen. De machtiging geldt voor mijn / onze bovenvermelde rekening.  

square Dhr. square Mevr.

Relatie met de rekeninghouder: 

Sector:

E-mailadres: 

Voor- en Achternaam: 

Titel:

Adres (straat en huisnummer): Geboortedatum: 

Huidig beroep (concrete functietitel):

Postcode, stad en land: 

Staatsburgerschap: Telefoonnummer: 

Rijksregisternummer (NN):

Werkgever:

Postadres werkgever:



Beveiligingsvragen (Gelieve volledig in te vullen)

De informatie wordt gebruikt voor identificatiedoeleinden wanneer bv. een transactie wordt ingediend via de 

telefoon. De antwoorden op de beveiligingsvragen hoeven niet waar te zijn, maar u moet wel correct kunnen 

antwoorden wanneer u dat wordt gevraagd. 

1. Wie is uw favoriete muzikant? 

Reden voor de machtiging:

Betaalt de rekeninghouder een vergoeding aan de gevolmachtigde? square Ja  square  Nee

2. Wat is de naam van uw favoriete sportteam? 

3. Wie was uw jeugdheld? 

4. Noem een stad die u nog nooit hebt bezocht, maar die u graag zou willen bezoeken.

Is de gevolmachtigde een politiek prominent persoon (“PPP”)?  square Ja   square Nee

Familielid of nauw betrokkene van een PPP (gelieve de naam van de PPP te vermelden): 3



Tot op heden gebruikte financiële diensten (gevolmachtigde)

De gevolmachtigde is gemachtigd om in naam en voor rekening van de 

rekeninghouder de volgende rechtshandelingen te verrichten 

Alle velden zijn 
verplicht!

Kennis
Ervaring in jaren en minimaal 

5 uitgevoerde transacties 
(Product-) Kennis Niveau

Bestaand
Minder dan 

1 jaar

Tot 

3 jaar

Meer dan 

3 jaar
Laag Goed Uitgebreid

Aandelen / ETFs square square square square square square square

Opties / Warrants square square square square square square square

Gestructureerde producten square square square square square square square

Futures square square square square square square square

Forex square square square square square square square

Obligaties square square square square square square square

Metalen square square square square square square square

Deel 2: De handelskennis en -ervaring van 

de gevolmachtigde

square Orderuitvoering zonder advies

square Vermogensbeheer

square Beschikken over alle effecten, activa en gelden waartoe de rekeninghouder toegang heeft en zal hebben, 

 via de rekening. 

square Opdracht geven tot de aan- en verkoop van financiële instrumenten die via LYNX verhandelbaar zijn, 

 alsook het aangaan van financiële termijncontracten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, mits dit 

 past binnen het profiel van de rekeninghouder. 

square Het innen van rente en/of dividenden, het verrichten van aflossingen en/of conversietransacties en het

 uitoefenen of realiseren van vorderingen, inclusief alle andere handelingen van beheer en beschikking, voor 

 zover deze binnen deze machtiging passen.

square Beleggingsadvies

square Geen



Deel 3: Aanvullende opmerkingen over de LYNX/IB 

machtiging tot rekening

Opname van telefoongesprekken

Telefoongesprekken met LYNX en IB worden opgenomen. Uw toestemming voor het opnemen van telefoon- 

gesprekken is verplicht om een machtiging tot een rekening op te stellen. Door de ondertekening van deze aan-

vraag geef ik de uitdrukkelijk toestemming voor het opnemen van telefoongesprekken.

Kennis en ervaring
 

De rekeninghouder is op de hoogte van het feit dat de gevolmachtigde in naam en voor rekening van de  

rekeninghouder transacties kan mandateren binnen de grenzen van zijn machtiging. De rekeninghouder  

verzekert LYNX dat hij de kennis en ervaring van de gevolmachtigde heeft gecontroleerd. Op voorwaarde dat de 

gevolmachtigde gemachtigd is om financiële futures transacties uit te voeren en erkend is om op futuresbeurzen 

te handelen, is de gevolmachtigde gerechtigd om alle termijntransacties, met name transacties op futures-

beurzen, optietransacties en deviezentransacties te mandateren en rechten uit te oefenen die voortvloeien uit 

deze transacties. 

Intrekking van de machtiging tot de rekening

Deze machtiging tot de rekening werd verkregen door de kennisgeving ervan aan LYNX en IB. Voor een volledige en 

effectieve herroeping van de machtiging moet de herroeping zowel bij IB als bij LYNX worden ingediend. Als de  

herroeping uitsluitend bij een van de handelspartners wordt ingediend, blijft de machtiging tot de rekening geldig 

ten aanzien van de andere handelspartner.

Duur, wijzigingen en beëindiging van de machtiging 

Deze machtiging tot de rekening geldt voor onbepaalde tijd vanaf de datum van ondertekening en kan door de 

rekeninghouder te allen tijde worden herroepen. De rekeninghouder stemt er onherroepelijk mee in LYNX schriftelijk 

te informeren over elke wijziging van deze machtiging tot de rekening. 

De beëindiging van deze machtiging tot de rekening is pas geldig nadat LYNX schriftelijk door de rekeninghouder op 

de hoogte werd gesteld van de beëindiging. 



Vervanging van de machtiging tot de rekening

Wanneer deze machtiging tot de rekening van kracht wordt, wordt elke bestaande machtiging tot de rekening van 

de hier vermelde gevolmachtigde ongeldig. Een uitdrukkelijke herroeping van reeds bestaande machtigingen tot de 

rekening is dus niet vereist.

Sub-machtigingen

De gevolmachtigde is niet gerechtigd sub-machtigingen te verlenen.

Verklaring van Gegevensopslag en -overdracht

LYNX is wettelijk verplicht om de persoonlijke gegevens van de gevolmachtigde op te slaan. Daarom worden deze 

gegevens door LYNX opgeslagen.4

Verder verklaart de gevolmachtigde uitdrukkelijk het volgende in acht te nemen 

-  Niet te handelen in een professionele en/of commerciële hoedanigheid voor de rekeninghouder of voor enige 

 andere persoon en geen vergoeding van de rekeninghouder te ontvangen.

-  Op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de voorwaarden en bepalingen die door LYNX en Interactive  

 Brokers zijn bepaald. 

-  De nodige zorgvuldigheid in acht te nemen jegens de rekeninghouder en alleen te handelen in overeenstemming 

 met het profiel van de rekeninghouder.

1 Op grond van de Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is LYNX verplicht de gevolmachtigde te identificeren en te

 verifiëren en deze vervolgens intern te registreren. Gelieve daarom een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de gevolmachtigde bij te voegen.

2 Gelieve de informatie over het beroep van de gevolmachtigde in te vullen. De informatie is nodig om handel met voorkennis uit te sluiten. Wij zijn hiertoe 

 verplicht op grond van artikel 14 van de Verordening (EU) nr. 596/2014 van 16 april 2014 (Marktmisbruikverordening). De aanvraag tot machtiging op de rekening

 kan niet worden ingevuld zonder de vereiste informatie over het beroep van de gevolmachtigde.

3 Een politiek prominent persoon is een persoon die een politieke functie bekleedt, of tot een jaar geleden een dergelijke functie bekleedde. Onder familieleden 

 verstaan we de partner, ouders en/of kinderen. Nauw betrokkenen zijn bijvoorbeeld personen die samen met de politiek prominente persoon kwalificeren als 

 uiteindelijke begunstigden van een rechtspersoon.

4 De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met onze privacyverklaring zoals uiteengezet op https://www.lynx.be/info/privacyverklaring/

https://www.lynx.be/info/privacyverklaring/


Deel 4: Bijzondere voorwaarden van de machtiging tot de 

rekening

1.  De rekeninghouder en de gevolmachtigde verklaren dat zij bovenstaande informatie naar waarheid hebben 

 verstrekt en de voorwaarden en bepalingen die in deze machtiging zijn opgenomen of eraan zijn gehecht, 

 aanvaarden.

2.  De rekeninghouder blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die de gevolmachtigde 

 namens de rekeninghouder verricht.

3.  LYNX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen die voortvloeien uit een onduidelijke of onvolledige 

 machtiging. Bovendien heeft LYNX het recht om voorafgaand aan de uitvoering van een bepaalde transactie of 

 vordering van de gevolmachtigde een bevestiging van de rekeninghouder te vragen. 

4.  De gevolmachtigde die deze machtiging ondertekent is bevoegd om, in overeenstemming mijn de toegestane 

 transacties, de rekeninghouder te verbinden met betrekking tot de rekening. Door deze machtiging te 

 ondertekenen erkent de gevolmachtigde kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de 

 voorwaarden en bepalingen van LYNX en Interactive Brokers, alsmede deze bijzondere voorwaarden. 

5.  De gevolmachtigde heeft niet het recht om een ander persoon in zijn plaats te stellen en/of zijn verplichtingen

 en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk over te dragen. 

6.  Zodra LYNX in kennis wordt gesteld van het overlijden, een verklaring van (wettelijke) onbekwaamheid, de 

 ontbinding, het faillissement of het kennelijk onvermogen van de gevolmachtigde of de rekeninghouder, wordt 

 de machtiging onmiddellijk beëindigd. De machtiging wordt van rechtswege beëindigd bij beëindiging van de 

 relatie tussen LYNX en de rekeninghouder. 

De rekeninghouder en de gevolmachtigde verklaren hierbij dat zij bovenstaande informatie naar waarheid hebben 

ingevuld en de voorwaarden en bepalingen in of aangehecht bij deze machtiging aanvaarden.

Plaats, datum

1e rekeninghouder (volmachtgever)

2e rekeninghouder (volmachtgever)

Plaats, datum

Gevolmachtigde


