Aanpassing voorwaarden
Brand New Day Beleggingsrekening
Amsterdam, 1 december 2017

Beste lezer,
We werken er hard aan om beleggen zo eenvoudig en transparant mogelijk te maken. Om deze reden wijzigen we per 1 januari 2018
de voorwaarden van de Brand New Day Beleggingsrekening.
Wat wijzigt er?
Het antwoord op bovenstaande vraag is simpel: Eigenlijk wijzigt er vrij weinig. Twee punten zijn in de voorwaarden aangepast.
- De verrekening van de servicekosten zal nog altijd vanuit het grootste fonds in uw portefeuille plaatsvinden, maar voortaan zullen
we als er voldoende Cash op uw rekening staat, de onttrekking vanuit dat cashsaldo doen. Zo hoeven er geen beleggingen meer
verkocht te worden als u nog voldoende Cash heeft staan. Heeft u niet voldoende Cash om de servicekosten in één keer te betalen?
Dan zullen de servicekosten zoals gebruikelijk middels een verkoop van een klein deel van het grootste fonds uit uw portefeuille
betaald worden.
- In deel 3 van de voorwaarden vindt u de informatie over het betalingsverkeer en de verwerking van de orders. Bij punt 7 melden
we op welke dagen er geen Orders of overboekingen uitgevoerd kunnen worden. In dit overzicht ontbrak Oudjaarsdag. Op deze
dag zijn de beurzen gewoon open (mits het een werkdag is), maar kan er geen betaalverkeer plaatsvinden. Orders voeren we op
Oudjaarsdag dus gewoon uit, maar overboekingen naar ons en de overboekingen die wij naar u doen, zullen helaas op de volgende
werkdag moeten wachten.
De nieuwste versie van de voorwaarden voor de Brand New Day Beleggingsrekening vindt u hier.
Heeft u hierover een vraag? Is nog iets onduidelijk?
Wij leggen graag alles uit. Neem daarom gerust contact op met onze Klantenservice via 020 - 75 85 310 of klant@brandnewday.nl.
Heeft u een adviseur? Deze legt het u natuurlijk ook graag uit.
Met vriendelijke groet,
Brand New Day Bank N.V.
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