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Procedure bij belangenconflicten 

Om haar wettelijke verplichtingen na te komen zal Admiral Markets UK Ltd passende 

maatregelen nemen om potentiële belangenconflicten te beheren, identificeren, voorkomen 

en/of bekend maken binnen de organisatie. Het doel van deze procedure is om 

belangenverstrengelingen met een negatieve impact op de klant, in situaties tussen de 

organisatie, met klanten en tussen klanten, te vermijden. 

Voor een goede naleving van onze plicht zal een verantwoordelijke van Admiral Markets UK Ltd 

toezicht houden op specifieke transacties van specifieke personen welke een verband kunnen 

hebben met een potentieel belangenconflict. 

Admiral Markets UK Ltd zal de risico's inzake belangenconflicten die verbonden zijn met het 

handelen op de verschillende markten regelmatig controleren en waar nodig herzien. Dit zal 

worden gedaan door de Raad van Bestuur en de Compliance Officer, in samenwerking met het 

personeel van de verschillende verantwoordelijke afdelingen.  

Indien incidenten, die mogelijkerwijs een belangenconflict kunnen veroorzaken, worden 

gedetecteerd zullen onderstaande omstandigheden worden beoordeeld. 

Admiral Markets UK Ltd of een verwant persoon: 

• kan financieel gewin behalen, of een financieel verlies vermijden, ten koste van de klant; 

• dient bij het leveren van de dienst aan de klant, of ten aanzien van het resultaat van de 

dienst, belangen te hebben die gelijk staan aan de belangen van de klant;  

• heeft een financiële (of andere) drijfveer om de belangen van een bepaalde klant boven 

de belangen van een andere klant te plaatsen; 

• heeft zakelijke belangen, of zijn betrokken, bij de handel waarin de klant opereert 

• ontvangt naar aanleiding van de levering van de dienst aan de klant vergoedingen of 

prikkels welke geen deel uitmaken van de standaard kosten of vergoeding voor deze 

dienst. 
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Dit document is vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald. Het is mogelijk dat er verkeerde 

interpretaties, dubbelzinnigheid van woorden of andere misverstanden zijn ontstaan door de 

vertaling. In geval van twijfel verwijzen wij naar de originele Engelse versie van dit document 

aangezien deze vanuit juridische oogpunt rechtmatig blijft.  

 

Contactgegevens Nederlandstalige servicedesk 

Internet: www.admiralmarkets.nl 

Telefoon: +31 (0) 85 4000 312 

E-mail: info@admiralmarkets.nl  

 

Risico waarschuwing: Forex en CFD's zijn hefboomproducten en brengen daardoor een hoog 

risico met zich mee. Mogelijk verlies kan de inleg overschrijden. Zorg ervoor dat je de risico's in 

kwestie volledig begrijpt alvorens te beginnen met handelen. 
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