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Inleiding  
In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten verstrekt DEGIRO de details van de contractuele relatie die DEGIRO 

met u is aangegaan in de Cliënt Overeenkomst en een meer gedetailleerde uitleg van haar diensten en contracten. 

In dit naslagwerk leest u ook over de algemene en specifieke risico's die verbonden zijn aan het beleggen in 

Financiële Instrumenten. Wij raden u aan de Nadere Informatie Beleggingsdiensten te lezen en u goed voor te 

bereiden op het beleggen, zodat u dit op een verantwoorde manier kunt doen.   

De Nadere Informatie Beleggingsdiensten maakt deel uit van de Cliënt Overeenkomst. In de Nadere Informatie 

Beleggingsdiensten hebben termen met een hoofdletter de betekenis zoals gedefinieerd in de Voorwaarden 

Beleggingsdiensten of zoals gedefinieerd in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten.  

  
Als u vragen heeft, raadpleeg dan onze veelgestelde vragen (FAQ) op de Website. Als u het antwoord niet vindt of 

als u opmerkingen en/of suggesties heeft, neem dan contact op met de DEGIRO Servicedesk. De contactgegevens 

en beschikbaarheid van de Servicedesk vindt u op de Website.  

  

Documenten  
De Nadere Informatie Beleggingsdiensten bestaat uit de volgende documenten:  

• Profielen  

• Geldmarktfondsen 

• Beleggingsdiensten  

• Order- en orderuitvoeringbeleid  

• Corporate actions 

• Administratieve belasting handelingen 

• Tarievenoverzicht 

• Kenmerken en risico's van Financiële Instrumenten  

• Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten  

• Market Data (dit document)  
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Market Data  
  

Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Market Data die u 

ontvangt van een externe Aanbieder van Market Data via het Handelsplatform, naast de voorwaarden die van 

toepassing zijn vanwege de directe contractuele relatie tussen u en Infront Finance. Onder deze algemene 

voorwaarden kunt u dergelijke gegevensinzien, ontvangen en gebruiken.  

 

Artikel 1. Definities  

Termen met een hoofdletter in dit document hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Voorwaarden 

Beleggingsdiensten. Daarnaast gelden de volgende definities:  

"Aanbieder van Market Data" betekent een van de hieronder genoemde partijen:   
1. Chicago Mercantile Exchange Inc. en zijn gelieerde ondernemingen  

 

2. Nasdaq Corporate Solutions International Limited  

 

3. CERCLE FINANCE Ltd en zijn gelieerde ondernemingen. 

  

4. Infront Finance en zijn gelieerde ondernemingen. 

 

5. Refinitiv en zijn gelieerde ondernemingen. 

 

6. Euronext en aan zijn gelieerde ondernemingen. 

 

7. Chi-X en zijn gelieerde ondernemingen. 

 

8. BBTS en zijn gelieerde ondernemingen. 

 

"Market Data" betekent alle informatie en marktgegevens, in real time of vertraagd, met inbegrip van maar niet 

beperkt tot marktprijzen, volumes en andere gegevens die aan u worden verstrekt via het Handelsplatform en die 

betrekking hebben op Financiële Instrumenten en beursgenoteerde bedrijven.  

 

Artikel 2. Directe contractuele relatie 

De meeste prijsinformatie en andere Market Data worden niet verstrekt door DEGIRO, maar worden rechtstreeks 

aan u verstrekt via het Handelsplatform door Infront Finance (de voormalige VWD Group) onder een directe 

contractuele relatie tussen u en Infront Finance, zonder interventie van DEGIRO.  

 

Artikel 3. Verstrekken van Market Data  

Market Data die gratis aan cliënten worden verstrekt, worden automatisch verstrekt via het Handelsplatform. Market 

Data waarvoor DEGIRO een vergoeding vraagt, worden op uw verzoek aan u verstrekt. U kunt de verstrekking van 

Market Data activeren via het Handelsplatform nadat u toestemming hebt gegeven om de relevante vergoeding per 

beurs te betalen, zoals gespecificeerd in het document Tarievenoverzicht van de Nadere Informatie 

Beleggingsdiensten. Deze vergoeding wordt in rekening gebracht tijdens de eerste dagen van de volgende 

kalendermaand, ongeacht het moment van activering door de Cliënt. Alle Market Data worden aan u verstrekt onder 

de voorwaarde dat u voldoet aan de verplichtingen en beperkingen die zijn overeengekomen in de Cliënt 

Overeenkomst en het contract dat is ondertekend tussen u en Infront Finance.   

  

Artikel 4. Intellectuele eigendom, vertrouwelijkheid  

Aanbieders van Market Data hebben exclusieve en waardevolle eigendomsrechten in en op de Market data en de 

Market Data vormen waardevolle vertrouwelijke informatie en/of eigendomsrechten van de Aanbieders van Market 

Data die niet beschikbaar is binnen het publieke domein en u hebt alleen rechten of toegang tot dergelijke Market 

Data vanwege uw contractuele relatie met DEGIRO. U zult de rechten van Aanbieders van Market Data 
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beschermen door de Market Data vertrouwelijk te houden. U mag de Market Data op geen enkele manier openbaar 

maken of verspreiden, noch zoals ze zijn, noch indirect op enige afgeleide manier.  

  

Artikel 5. Gebruik van Market Data  

U mag de Market Data alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voordeel gebruiken en niet voor het beheer van 

activa van een derde partij in welke hoedanigheid dan ook. U mag de Market Data niet gebruiken voor 

ongeoorloofde of illegale doeleinden, of in een professionele hoedanigheid, wat betekent dat u de Market Data niet 

mag gebruiken in de hoedanigheid van:  

- lid van een beurs;  

- geregistreerde of gekwalificeerde professionele handelaar of beleggingsadviseur bij aandelen-, 

grondstoffen- of futuresbeurzen of contractmarkten, of bij een financiële regelgevende instantie;  

- werknemer van een organisatie voor de uitvoering van professionele beleggingsactiviteiten.  

  

Artikel 6. Kosten  

Op uw verzoek brengt DEGIRO de kosten in rekening zoals vastgesteld in het document Tarievenoverzicht van de 

Nadere Informatie Beleggingsdiensten voor het verstrekken van bepaalde Market Data (bijv. real time prijzen).  

  

Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid  

Het is de verantwoordelijkheid van DEGIRO om Aanbieders van Market Data zorgvuldig te selecteren en te 

contracteren. U ontvangt de Market Data van Aanbieders van Market Data "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar". 

DEGIRO staat op geen enkele wijze in voor de juistheid, , nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid daarvan. 

Wanneer Market Data onjuist of ongeloofwaardig lijken, mag u niet naar dergelijke informatie handelen, maar kunt 

u in plaats daarvan contact opnemen met DEGIRO om fouten en verlies te voorkomen.  

DEGIRO en de Aanbieder(s) van Market Data aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en kunnen niet 

aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die ontstaat in verband met de ontvangst of het gebruik van 

Market Data die gratis aan u wordt verstrekt.  

Als u hebt verzocht om het verstrekken van Market Data waarvoor DEGIRO een vergoeding vraagt, wordt de 

aansprakelijkheid van DEGIRO bepaald volgens artikel 25.2 van de Voorwaarden Beleggingsdiensten. 

 

Artikel 8. Duur en beëindiging  

Als onderdeel van de Cliënt Overeenkomst wordt deze Nadere Informatie Beleggingsdiensten aangegaan door 

Partijen voor onbepaalde duur en eindigt het automatisch met beëindiging van de Cliënt Overeenkomst tussen de 

Partijen. Niettegenstaande het voorgaande, heeft DEGIRO te allen tijde het recht om de verstrekking van bepaalde 

Market Data uit te schakelen wanneer Market Data niet kunnen worden ontvangen van Aanbieder(s) van Market 

Data en/of niet kunnen worden getoond in het Handelsplatform, wanneer Market Data niet kunnen worden verstrekt 

onder voorwaarden die aanvaardbaar worden geacht in termen van redelijkheid, juistheid en volledigheid en in 

geval van schending door u van de belangrijkste voorwaarden of beperkingen overeengekomen in dit document.  


