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Inleiding 
 

In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de 

contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan in de Cliëntovereenkomst en een  

nadere toelichting bij haar diensten en overeenkomsten. Ook leest u in dit naslagwerk welke 

algemene en specifieke risico’s aan beleggen verbonden zijn. Wij raden u aan kennis te nemen 

van de Nadere Informatie Beleggingsdiensten en u goed voor te bereiden op het beleggen, zodat 

u dit op een verantwoorde wijze kunt doen. 

 

De Nadere Informatie Beleggingsdiensten is onderdeel van de Cliënt Overeenkomst. Woorden 

die in deze Nadere Informatie Beleggingsdiensten met een hoofdletter worden geschreven 

hebben de betekenis als gedefinieerd in de Cliënt Overeenkomst of als nader aangegeven in 

deze Nadere Informatie Beleggingsdiensten. 

 

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties neemt u dan contact op met de Klantenservice van 

DEGIRO. De contactgegevens en bereikbaarheid van de Klantenservice kunt u vinden op de 

Website. 

 

Documenten 
 

De Nadere Informatie Beleggingsdiensten bestaat uit de volgende documenten: 

 WebTrader (dit document) 

 Profielen 

 Beleggingsfondsen 

 Beleggingsdiensten 

 Orders en Orderuitvoeringsbeleid 

 Corporate actions, expiraties en administratieve handelingen 

 Tarieven 

 Kenmerken en risico’s van Financiële Instrumenten 

 Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten 
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WebTrader 
 
1. WebTrader 

Wanneer u klant wordt van DEGIRO, dan maakt DEGIRO voor u een Persoonlijke Pagina aan in 

WebTrader. U kunt inloggen op uw Persoonlijke Pagina in WebTrader met de door uzelf gekozen 

combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Nadat u door DEGIRO bent geaccepteerd, kunt 

u nadat u bent ingelogd gebruik maken van de dienstverlening van DEGIRO. 

 

2. Beperkte mobiele versie 

WebTrader is ook beschikbaar als mobiele app. Let op: niet alle functionalitiet van de volledige 

internet versie is ook beschikbaar in de mobiele versie. 

 

3. Gebruikersnaam en wachtwoord 

Tijdens de inschrijfprocedure vragen wij u een unieke gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. 

Samen vormen deze uw Toegangscode voor WebTrader. U dient deze gegevens zorgvuldig te 

bewaren en geheim te houden voor derden. Het wachtwoord dient te bestaan uit tenminste 1 

hoofdletter, 1 cijfer en minimaal 6 karakters. Mocht u uw gebruikersnaam kwijt zijn, neem dan 

contact op met de klantenservice. Indien u uw wachtwoord bent vergeten of wanneer u een nieuw 

wachtwoord wilt instellen, dan kunt u dit doen op de login pagina door te klikken op 

‘Inloggegevens vergeten’. Om uw wachtwoord te wijzigen moet u in staat zijn om berichten per e-

mail op het bij ons bekende emailadres te ontvangen. 

 

4. Meer dan één Persoonlijke Pagina in WebTrader 

Indien u daarvoor kiest kunt u meer dan één Persoonlijke Pagina in WebTrader openen. Per 

Persoonlijke Pagina in WebTrader wordt u door DEGIRO bedient als aparte klant (maar let op, 

tekorten in de ene Persoonlijke Pagina zullen door DEGIRO wel worden verhaald op de andere 

Persoonlijke Pagina). U kunt op deze manier verschillende portefeuilles aanhouden. Bijvoorbeeld 

een long only portefeuille op een Persoonlijke Pagina met Profiel Custody en een aparte 

handelsportefeuille voor dat deel van uw vermogen waarmee u actiever wilt beleggen op een 

Persoonlijke Pagina met Profiel Trader. U opent een nieuwe Persoonlijke Pagina in WebTrader 

door u op de Website aan te melden als nieuwe klant. Wanneer u van de diensten Derivaten, 

Debet Geld of Debet Effecten gebruik wilt maken, dient u daarvoor per Persoonlijke Pagina in 

WebTrader het betreffende Addendum te accepteren. 

 

 

 
  


