
 
 

Klachten 
 

Onze focus ligt op het onderhouden van een duurzame relatie met onze klanten. Klanttevredenheid is 
daarom ook erg belangrijk voor ons. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent met onze diensten. 
Onze servicedesk zal dan trachten om uw onvrede te verhelpen en onze dienstverlening te verbeteren. 
Indien onze Service Desk er niet in slaagt om uw onvrede te verhelpen, dan kunt u altijd een aanvraag 
indienen om uw klacht door te sturen naar onze klachtenafdeling. Deze aanvraag kunt u indienen per 
mail of telefonisch. 

 
 
 

 
+ 20 535 34 96 

Lokaal tarief 
Geopend op weekdagen van 
08:00 to 22:00. 

E-mail onze Service Desk: 
klanten@degiro.nl 

 
E-mail onze klachtenafdeling: 
klachten@degiro.nl 

 
 

Hoe wordt uw klacht afgehandeld? 
 

Zodra een officiële klacht is ingediend, zullen wij ervoor zorgen dat deze wordt beantwoord binnen acht 
weken. Onze reactie zal verstuurd worden naar het e-mail adres dat gekoppeld is aan uw account. 

 
Het kan voorkomen dat onze klachtenafdeling meer tijd nodig heeft om uw klacht te behandelen. In dat 
geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 

 
Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van de klachtenprocedure, dan heeft u de mogelijkheid om 
binnen drie maanden na respons van onze klachtenafdeling een klacht in te dienen bij het 
Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid). 

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 
P.O. Box 93257 
2509 AG DEN HAAG 

 
Informatie over het KiFiD kan gevonden worden op www.kifid.nl/about/. 
 
In plaats van het KiFid kunt u zich ook wenden tot andere organisaties voor alternatieve 
geschillenbeslechting. Een overzicht van deze organisaties vindt u op het platform Online Dispute 
Resolution (ODR) van de Europese Unie. Dit is een platform voor consumenten. Bezoek hun website voor 
meer informatie. 
 
Als u in het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont, kunt u ook een klacht indienen bij de plaatselijke 
financiële ombudsman. Cliënten in het Verenigd Koninkrijk kunnen een beroep doen op de Financial 
Ombudsman Service. Zwitserse cliënten hebben de mogelijkheid zich te laten bijstaan door de 
Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS). 
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