Samenvatting van het
Orderuitvoeringsbeleid

Inleiding
Dit document bevat een samenvatting van het Orderuitvoeringsbeleid. De volledige versie van het Orderuitvoeringsbeleid is
hier beschikbaar. In geval van verschillen tussen deze samenvatting en het Orderuitvoeringsbeleid prevaleert deze laatste .
Termen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Cliënt Overeenkomst of zoals gedefinieerd in de
Nadere Informatie Beleggingsdiensten.
Het Orderuitvoeringsbeleid beschrijft hoe geplaatste Orders worden uitgevoerd door DEGIRO en volgens welke criteria
DEGIRO het optimale resultaat verkrijgt. Het Orderuitvoeringsbeleid is alleen van toepassing op Orders die, op basis van het
Ordertype, het Financiële Instrument en de beurs, "Direct to Market" worden verzonden, zoals Good -till-cancel Orders voor
Euronext.

Criteria voor de optimale uitvoering
DEGIRO neemt maatregelen om het optimale resultaat te realiseren voor de Orders van haar cliënten. DEGIRO houdt rekening
met de prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang, aard en alle andere aspecten die
relevant zijn voor de uitvoering van de Order. De combinatie van prijs en uitvoeringskosten is het belangrijkst. De belangrijkste
regel van het Orderuitvoeringsbeleid van DEGIRO is dat Orders worden uitgevoerd tegen de beste prijs die beschikbaar is op
de handelsplatformen die door DEGIRO worden gebruikt.

Uitsluiting van Orderuitvoeringsbeleid
In bepaalde situaties is het Orderuitvoeringsbeleid mogelijk niet van toepassing. Bijvoorbeeld i) in geval van buitengewone
omstandigheden, ii) na een specifieke opdracht van een Cliënt, of iii) in het geval dat een Cliënt de uitvoeringslocatie wens t te
kiezen, wordt hetzelfde Financiële Instrument op verschillende beurzen genoteerd en kunnen extra kosten voor de omwisseling
van de Vreemde Valuta van toepassing zijn.

Uitvoeringslocaties
Afhankelijk van het product waarvoor u een transactie wilt aangaan, kan uw Order op verschillende uitvoeringslocaties worden
uitgevoerd. Orders die Direct to Market worden verzonden en worden uitgevoerd volgens het Orderuitvoering sbeleid van
DEGIRO, worden uitgevoerd op de referentiebeurs. Orders die worden verzonden naar een externe broker die in het kader
van hun orderuitvoeringsbeleid moeten worden uitgevoerd, kunnen op meerdere uitvoeringslocaties worden uitgevoerd dan
wanneer orders Direct to Market worden verzonden.
Door het Acceptatieformulier Beleggingsdiensten te ondertekenen, gaat u ermee akkoord en instruee rt u uitdrukkelijk dat de
externe brokers orders mogen uitvoeren buiten de gereguleerde markt van handelsplatformen, MTF en OTF.
Toegang tot meer uitvoeringslocaties biedt over het algemeen de mogelijkheid om te profiteren van betere liquiditeit en betere
prijzen. Externe brokers hebben echter geen toegang tot retailsegmenten van beurzen. Welke route wordt gebruikt, hangt af
van het product, het type Order of de duur van de Order.
Orders kunnen ook buiten een beurs ('OTC') worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van orders of het nemen van beslissingen
om in OTC-producten te handelen, zal DEGIRO de billijkheid van de aan de Cliënt voorgestelde prijs controleren door Market
Data te verzamelen die worden gebruikt bij de schatting van de prijs van een dergelijk product en, waar mogelijk, door te
vergelijken met soortgelijke of vergelijkbare producten. Bij de uitvoering van een OTC-order kan er onder meer een
tegenpartijrisico ontstaan. Als een tegenpartijrisico optreedt, bijvoorbeeld als een tegenpartij insolvent wordt verklaard, kunt u
uw inleg volledig of gedeeltelijk verliezen.
Er bestaan verschillen tussen de uitvoeringslocaties, bijvoorbeeld in de kosten. Met deze verschillen wordt rekening ge houden
in het Orderuitvoeringsbeleid. Zoals erkend tijdens het onboardingproces, gaat u akkoord met en geeft u uitdrukkelijk de
instructie dat DEGIRO gebruik kan maken van alle uitvoeringslocaties die worden vermeld in het Orderuitvoeringbeleid.

Publicatie en evaluatie van uitvoeringslocaties en gegevens over uitvoeringskwaliteit
Uitvoeringslocaties worden gepubliceerd op de Website in het deel "Markten". DEGIRO is verantwoordelijk voor de evaluatie
en selectie van de uitvoeringslocaties. Een nieuwe uitvoeringslocatie wordt toegevoegd wanneer het cumulatieve effect van
de in aanmerking genomen factoren (met de nadruk op kosten en prijs) wordt beoordeeld als gunstig voor de cliënten van
DEGIRO. De meest recente gegevens betreffende uitvoeringskwaliteit voor elke uitvoeringslocatie die door DEGIRO wordt
gebruikt, vindt u hier.

Kosten en wijze van uitvoering
DEGIRO brengt een vergoeding in rekening onafhankelijk van de manier waarop of de locatie waar een Order wordt uitgevoerd.
In plaats daarvan is de vergoeding afhankelijk van het Financiële Instrument waarvoor de Order van toepas sing is en de
waarde van de Order. Een overzicht van de vergoedingen vindt u hier in het Tarievenoverzicht.
De Cliënt kiest het Ordertype. Orders worden verwerkt in volgorde van ontvangst.
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Beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen)
DEGIRO verzamelt de Orders voor open end beleggingsinstellingen bij haar cliënten en stuurt deze dagelijks op een vast
moment naar de betreffende uitvoeringslocatie. Orderaggregatie wordt alleen gebruikt voor orders die worden geplaatst voor nietbeursgenoteerde beleggingsinstellingen. Vanwege de kenmerken van niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen heeft deze
aggregatie van orders geen negatieve gevolgen voor cliënten.
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