
Actievoorwaarden DEGIRO Overstapweken    
   
DEGIRO biedt nieuwe klanten nu de kans om van een unieke actie te profiteren. Indien u in de 

periode van 5 tot en met 26 april 2018 uw e-mailadres hier invult en een account opent en activeert, 

ontvangt u van ons 100 Handelsdagen lang €10 transactietegoed per Handelsdag. Ook betaalt u in 

de actieperiode geen kosten aan DEGIRO voor het overboeken van uw portefeuille naar DEGIRO. 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze actie.   

    
    
 Definities    

Actie    DEGIRO Overstapweken    

Actievoorwaarden    Deze actievoorwaarden voor de DEGIRO Overstapweken    

DEGIRO    DEGIRO B.V.    

Actieperiode    De Actie loopt van 5 april 2018 tot en met 26 april 2018.    

Klant van DEGIRO    Een (rechts)persoon waarvoor een DEGIRO account is 

geopend en geactiveerd.    

Deelnemer   Een (rechts)persoon die nog geen klant is van DEGIRO 

en tussen 5 april 2018 tot en met 26 april 2018 zijn e-

mailadres hier invult en een account opent en activeert. 

Handelsdag(en)   Elke dag waarop de Nederlandse beurs (Euronext   

Amsterdam) en/of een Amerikaanse beurs geopend is.   

    
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de DEGIRO Overstapweken actie:    

https://www.degiro.nl/1000
https://www.degiro.nl/1000


    

Voorwaarden    

1. Gedurende de Actieperiode krijgen nieuwe Klanten die hun e-mailadres hier hebben ingevuld 

en een account hebben geopend en geactiveerd bij DEGIRO, 100 Handelsdagen lang €10,- per 

Handelsdag toegekend. De 100 Handelsdagen gaan van start vanaf de dag dat de nieuwe klant 

de Acceptatievoorwaarden Beleggingsdiensten voor het account heeft geaccepteerd.   

    
2. Deelnemers aan de actie betalen in de actieperiode geen kosten aan DEGIRO voor het 

overboeken van een portefeuille naar DEGIRO. Mogelijke kosten voor het uitboeken bij een 

andere broker worden niet vergoed.    

    

3. De door u gemaakte transactiekosten (tot een maximum van € 10,- per Handelsdag) worden in 

de eerste week van elke eerst volgende maand teruggestort op uw DEGIRO account.    

    

4. Bestaande Klanten zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.    

    

5. Indien er al een account bestaat op het straat adres van de nieuwe klant, dan is deelname 

uitgesloten.    

    

6. Deze actie is alleen geldig voor nieuwe Klanten met een Nederlandse DEGIRO account..    

    

7. Het is niet mogelijk voor de bestuurder van een bedrijf met een zakelijk account, om deel te 

nemen aan deze actie met een nieuw particulier account.    

    

8. Het is niet mogelijk voor de bestuurder van een bedrijf met een particulier account, om deel te 

nemen aan deze actie met een nieuw zakelijk account.   

   

9. Elke nieuwe Klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.   

   

10. Het openen van een account bij DEGIRO is gratis. Deelname aan deze actie verplicht de Klant 

niet tot het doen van (een bepaald aantal) transacties. Het staat Klanten vrij om op elk moment 

de klantenovereenkomst met DEGIRO op te zeggen.    

  

11. DEGIRO Pensioenrekeningen zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.  

 

12. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties. 

    

Aanvaarding actievoorwaarden    

Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer automatisch de Actievoorwaarden. DEGIRO 

mag de Actie voortijdig beëindigen of de Actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen 

communiceert DEGIRO via mail met de klant.    
   

Deelname    

Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die nog geen Klant is van DEGIRO en tussen 5    

april 2018 tot en met 26 april 2018 hun e-mailadres hier hebben ingevuld en een account hebben 

geopend en geactiveerd bij DEGIRO.    
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