
 

Trading Tarieven
Uitvoering door Saxo

Tarieven geldig vanaf 13 februari 2023
Alle tarieven in dit document zijn inclusief BTW

ProRealTime biedt u trading aan vanuit sterke grafieken tegen concurrerende tarieven en een toonaangevend online trading platform.
Meer over onze services 

Meer over het ProRealTime platform

ProRealTime biedt services aan voor de ontvangst en doorgifte van orders op leveraged financiële instrumenten. Orderuitvoering services
worden geleverd door Saxo.

Trading kan u blootstellen aan risico op verlies groter dan uw stortingen en is alleen geschikt voor ervaren klanten die voldoende financiële
middelen hebben om dergelijk risico te dragen. Geen enkele informatie op deze site is beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of
verkopen van enig financieel instrument.

https://trading.prorealtime.com/nl/brokerage
https://trading.prorealtime.com/nl/trading_platform


Futures

Kies het profiel dat het beste bij u past

Het Trader profiel wordt standaard de eerste 4 kalendermaanden toegepast op nieuwe rekeningen.
Hierna blijft het "Trader" profiel van toepassing, zolang u voldoet aan de minimale volume voorwaarden per 3 maanden. Als u minder actief
bent, schakelt uw account over naar het "Active" of "Standaard" profiel.
Als u momenteel het "Standaard" of "Active" profiel hebt en u voldoet aan de minimum volume condities per 3 maanden, stuur ons dan een e-
mail met het verzoek om te upgraden naar lagere tarieven. 
Alleen orders via het ProRealTime platform worden meegerekend voor de volume voorwaarden.

Trader > 30 round turn trades (of 60 contracten) per maand

Profiteer van ultra concurrerende brokerage tarieven van Saxo Bank, 
met ProRealTime's platform en service

TRADING TARIEVEN  

FUTURES
TARIEF PER CONTRACT 

BEKIJK BEURSFEES
PLATFORMKORTING

MEER INFO

 Nederlandse EUR Futures AEX Future 1  €  +  beursfees -1 €

 Eurex EUR Futures Dax, Mini Dax, Andere Eurex Futures 1  €  +  beursfees -1 €

 USD Futures
Mini S&P500, Mini Nasdaq100, Micro E-Mini, Andere USD
Futures 0,85  $  +  beursfees -1 €

 Franse EUR Futures FCE CAC40 1  €  +  beursfees -1 €

 Spaanse EUR Futures IBEX, Mini IBEX 1  €  +  beursfees -1 €

 GBP Futures Alle GBP Futures 1  £  +  beursfees -1 €

 CHF Futures Alle CHF Futures 1,5  CHF  +  beursfees -1 €

 JPY Futures Alle JPY Futures 700  ¥  +  beursfees -1 €

 Andere beurzen Bekijk tarieven voor andere beurzen

Deze commissies zijn van toepassing op elk contract en voor elke trade (kopen, verkopen of op expiratie), en zijn exclusief regelgevende- en
beursfees.

Futures

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 1/26
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Tarief voorbeelden 

Active > 15 round turn trades (of 30 contracten) per maand

Geen minimum fee per order

Lagere contract tarieven

Als u gedurende een 3 maanden periode voldoet aan de Trader prijscondities, stuur dan een e-mail om te profiteren van deze lagere
tarieven.

TRADING TARIEVEN  

FUTURES
TARIEF PER CONTRACT 

BEKIJK BEURSFEES
PLATFORMKORTING

MEER INFO

 Nederlandse EUR Futures AEX Future 2  €  +  beursfees -1 €

 Eurex EUR Futures Dax, Mini Dax, Andere Eurex Futures 2  €  +  beursfees -1 €

 USD Futures
Mini S&P500, Mini Nasdaq100, Micro E-Mini, Andere USD
Futures 2  $  +  beursfees -1 €

 Franse EUR Futures FCE CAC40 2  €  +  beursfees -1 €

 Spaanse EUR Futures IBEX, Mini IBEX 2  €  +  beursfees -1 €

 GBP Futures Alle GBP Futures 2,5  £  +  beursfees -1 €

 CHF Futures Alle CHF Futures 4  CHF  +  beursfees -1 €

 JPY Futures Alle JPY Futures 800  ¥  +  beursfees -1 €

 Andere beurzen Bekijk tarieven voor andere beurzen

Deze commissies zijn van toepassing op elk contract en voor elke trade (kopen, verkopen of op expiratie), en zijn exclusief regelgevende- en
beursfees.

Futures

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 2/26
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Tarief voorbeelden 

Standaard

Krijg 1€ platformkorting voor elk uitgevoerd contract - Meer info

Als u gedurende een 3 maanden periode voldoet aan de Active of Trader prijscondities, stuur ons dan een e-mail met het verzoek om te
upgraden naar lagere tarieven.

TRADING TARIEVEN  

FUTURES
TARIEF PER CONTRACT 

BEKIJK BEURSFEES
PLATFORMKORTING

MEER INFO

 Nederlandse EUR Futures AEX Future 2,5  €  +  beursfees -1 €

 Eurex EUR Futures Dax, Mini Dax, Andere Eurex Futures 2,5  €  +  beursfees -1 €

 USD Futures
Mini S&P500, Mini Nasdaq100, Micro E-Mini, Andere USD
Futures 2,5  $  +  beursfees -1 €

 Franse EUR Futures FCE CAC40 2,5  €  +  beursfees -1 €

 Spaanse EUR Futures IBEX, Mini IBEX 2,5  €  +  beursfees -1 €

 GBP Futures Alle GBP Futures 5  £  +  beursfees -1 €

 CHF Futures Alle CHF Futures 8  CHF  +  beursfees -1 €

 JPY Futures Alle JPY Futures 1.000 ¥  +  beursfees -1 €

 Andere beurzen Bekijk tarieven voor andere beurzen

Deze commissies zijn van toepassing op elk contract en voor elke trade (kopen, verkopen of op expiratie), en zijn exclusief regelgevende- en
beursfees.

Futures

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 3/26
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Opties

Kies het profiel dat het beste bij u past

Het Trader profiel wordt standaard de eerste 4 kalendermaanden toegepast op nieuwe rekeningen.
Hierna blijft het "Trader" profiel van toepassing, zolang u voldoet aan de minimale volume voorwaarden per 3 maanden. Als u minder actief
bent, schakelt uw account over naar het "Active" of "Standaard" profiel.
Als u momenteel het "Standaard" of "Active" profiel hebt en u voldoet aan de minimum volume condities per 3 maanden, stuur ons dan een e-
mail met het verzoek om te upgraden naar lagere tarieven. 
Alleen orders via het ProRealTime platform worden meegerekend voor de volume voorwaarden.

Trader > 30 round turn trades (of 60 contracten) per maand

Profiteer van ultra concurrerende brokerage tarieven van Saxo Bank,
met ProRealTime's platform en service

TRADING TARIEVEN  

OPTIES
TARIEF PER CONTRACT 

BEKIJK BEURSFEES
PLATFORMKORTING 

MEER INFO

INDEX / FUTURES OPTIES

 Nederlandse Opties AEX Index Opties 1  €  +  beursfees -1 €

 Franse Opties CAC40 Index Opties 1  €  +  beursfees -1 €

 Eurex Opties Dax Index, Estoxx50 Index & Futures Opties 1  €  +  beursfees -1 €

 Italiaanse Opties FTSEMIB Index Opties 1  €  +  beursfees -1 €

 Spaanse Opties Mini IBEX Opties 1  €  +  beursfees -1 €

 US Opties US Futures Opties 1,25  $  +  beursfees -1 €

AANDELEN OPTIES

 Nederlandse Opties AEX Aandelen Opties 1  €  +  beursfees -1 €

 Franse Opties CAC40 Aandelen Opties 1  €  +  beursfees -1 €

 Eurex Opties Dax Aandelen Opties 1  €  +  beursfees -1 €

Deze commissies zijn van toepassing op elk contract en voor elke trade (kopen, verkopen of op expiratie), en zijn exclusief regelgevende- en
beursfees.

Opties

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 4/26
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Tarief voorbeelden 

Active > 15 round turn trades (of 30 contracten) per maand

Geen minimum fee per order

Lagere contract tarieven

Als u gedurende een 3 maanden periode voldoet aan de Trader prijscondities, stuur dan een e-mail om te profiteren van deze lagere
tarieven.

TRADING TARIEVEN  

OPTIES
TARIEF PER CONTRACT 

BEKIJK BEURSFEES
PLATFORMKORTING 

MEER INFO

INDEX / FUTURES OPTIES

 Nederlandse Opties AEX Index Opties 2  €  +  beursfees -1 €

 Franse Opties CAC40 Index Opties 2  €  +  beursfees -1 €

 Eurex Opties Dax Index, Estoxx50 Index & Futures Opties 2  €  +  beursfees -1 €

 Italiaanse Opties FTSEMIB Index Opties 2  €  +  beursfees -1 €

 Spaanse Opties Mini IBEX Opties 2  €  +  beursfees -1 €

 US Opties US Futures Opties 2  $  +  beursfees -1 €

AANDELEN OPTIES

 Nederlandse Opties AEX Aandelen Opties 2  €  +  beursfees -1 €

 Franse Opties CAC40 Aandelen Opties 2  €  +  beursfees -1 €

 Eurex Opties Dax Aandelen Opties 2  €  +  beursfees -1 €

Deze commissies zijn van toepassing op elk contract en voor elke trade (kopen, verkopen of op expiratie), en zijn exclusief regelgevende- en
beursfees.

Opties

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 5/26
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Tarief voorbeelden 

Standaard

Krijg 1€ platformkorting voor elk uitgevoerd contract - Meer info

Als u gedurende een 3 maanden periode voldoet aan de Active of Trader prijscondities, stuur ons dan een e-mail met het verzoek om te
upgraden naar lagere tarieven.

TRADING TARIEVEN  

OPTIES
TARIEF PER CONTRACT 

BEKIJK BEURSFEES
PLATFORMKORTING 

MEER INFO

INDEX / FUTURES OPTIES

 Nederlandse Opties AEX Index Opties 3  €  +  beursfees -1 €

 Franse Opties CAC40 Index Opties 3  €  +  beursfees -1 €

 Eurex Opties Dax Index, Estoxx50 Index & Futures Opties 3  €  +  beursfees -1 €

 Italiaanse Opties FTSEMIB Index Opties 3  €  +  beursfees -1 €

 Spaanse Opties Mini IBEX Opties 3  €  +  beursfees -1 €

 US Opties US Futures Opties 3  $  +  beursfees -1 €

AANDELEN OPTIES

 Nederlandse Opties AEX Aandelen Opties 3  €  +  beursfees -1 €

 Franse Opties CAC40 Aandelen Opties 3  €  +  beursfees -1 €

 Eurex Opties Dax Aandelen Opties 3  €  +  beursfees -1 €

Deze commissies zijn van toepassing op elk contract en voor elke trade (kopen, verkopen of op expiratie), en zijn exclusief regelgevende- en
beursfees.

Opties

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 6/26
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Stocks, ETFs

Kies het profiel dat het beste bij u past

Het Trader profiel wordt standaard de eerste 4 kalendermaanden toegepast op nieuwe rekeningen.
Hierna blijft het "Trader" profiel van toepassing, zolang u voldoet aan de minimale volume voorwaarden per 3 maanden. Als u minder actief
bent, schakelt u over naar het "Active" of "Standaard" profiel.
Als u momenteel het "Standaard" of "Active" profiel hebt en u voldoet aan de minimum volume condities per 3 maanden, stuur ons dan een e-
mail met het verzoek om te upgraden naar lagere tarieven. 
Alleen orders via het ProRealTime platform worden meegerekend voor de volume voorwaarden.

Trader > 10 round turn trades

TRADING TARIEVEN  

LAND TARIEF PER ORDER MINIMUM TARIEF PER ORDER
PLATFORMKORTING

MEER INFO

 Nederland 0,06  % van orderwaarde 2,95  € -1 €

 Belgium 0,06  % van orderwaarde 2,95  € -1 €

 United States 0,01  $ per verhandeld aandeel 1,95  $ -1 €

 Germany 0,05  % van orderwaarde 2,95  € -1 €

 United Kingdom 0,05  % van orderwaarde 2,95  £ -1 €

 France 0,05  % van orderwaarde 2,95  € -1 €

 Italy 0,06  % van orderwaarde 2,95  € -1 €

 Portugal 0,06  % van orderwaarde 2,95  € -1 €

 Spain 0,06  % van orderwaarde 2,95  € -1 €

 Denmark 0,05  % van orderwaarde 50  DKK -1 €

 Finland 0,05  % van orderwaarde 2,95  € -1 €

 Sweden 0,05  % van orderwaarde 50  SEK -1 €

 Norway 0,06  % van orderwaarde 50  NOK -1 €

 Czech Republic 0,25  % van orderwaarde 350  CZK -1 €

 Austria 0,07  % van orderwaarde 2,95  € -1 €

 Poland 0,2  % van orderwaarde 65  PLN -1 €

 Ireland 0,08  % van orderwaarde 2,95  € -1 €

 Switzerland 0,06  % van orderwaarde 2,95  CHF -1 €

 Andere beurzen Bekijk tarieven voor andere beurzen

(1)

Stocks, ETFs

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 7/26
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Active > 5 round turn trades

Krijg 1€ platformkorting voor elk uitgevoerd order

Lagere tarieven

Als u gedurende een 3 maanden periode voldoet aan de Trader prijscondities, stuur dan een e-mail om te profiteren van deze lagere
tarieven.

TRADING TARIEVEN  

LAND TARIEF PER ORDER MINIMUM TARIEF PER ORDER
PLATFORMKORTING

MEER INFO

 Nederland 0,08  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Belgium 0,08  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 United States 0,015  $ per verhandeld aandeel 1,95  $ -1 €

 Germany 0,07  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 United Kingdom 0,07  % van orderwaarde 4,95  £ -1 €

 France 0,07  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Italy 0,08  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Portugal 0,08  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Spain 0,08  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Denmark 0,07  % van orderwaarde 50  DKK -1 €

 Finland 0,07  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Sweden 0,07  % van orderwaarde 50  SEK -1 €

 Norway 0,08  % van orderwaarde 50  NOK -1 €

 Czech Republic 0,25  % van orderwaarde 350  CZK -1 €

 Austria 0,08  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Poland 0,25  % van orderwaarde 65  PLN -1 €

 Ireland 0,09  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Switzerland 0,08  % van orderwaarde 4,95  CHF -1 €

 Andere beurzen Bekijk tarieven voor andere beurzen

(1)

Stocks, ETFs

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 8/26
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Standaard

Krijg 1€ platformkorting voor elk uitgevoerd order - Meer info

Als u gedurende een 3 maanden periode voldoet aan de Active of Trader prijscondities, stuur ons dan een e-mail met het verzoek om te
upgraden naar lagere tarieven.

TRADING TARIEVEN  

LAND TARIEF PER ORDER MINIMUM TARIEF PER ORDER
PLATFORMKORTING

MEER INFO

 Nederland 0,1  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Belgium 0,1  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 United States 0,02  $ per verhandeld aandeel 1,95  $ -1 €

 Germany 0,1  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 United Kingdom 0,1  % van orderwaarde 4,95  £ -1 €

 France 0,1  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Italy 0,1  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Portugal 0,1  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Spain 0,1  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Denmark 0,1  % van orderwaarde 65  DKK -1 €

 Finland 0,1  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Sweden 0,1  % van orderwaarde 65  SEK -1 €

 Norway 0,1  % van orderwaarde 65  NOK -1 €

 Czech Republic 0,28  % van orderwaarde 500  CZK -1 €

 Austria 0,1  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Poland 0,3  % van orderwaarde 75  PLN -1 €

 Ireland 0,1  % van orderwaarde 4,95  € -1 €

 Switzerland 0,1  % van orderwaarde 4,95  CHF -1 €

 Andere beurzen Bekijk tarieven voor andere beurzen

(1)

Stocks, ETFs

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 9/26
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Forex
Handel op de ongewijzigde Bid / Ask zonder toegevoegde spread

Brokerage fees worden apart in rekening gebracht over uw transacties in plaats van toegevoegd te worden aan de spread.

Gratis toegang tot Forex real-time data inclusief tick volume

Bepaal uw eigen lot grootte - al vanaf 1K

Kies het profiel dat het beste bij u past

Het Trader profiel wordt standaard de eerste 4 kalendermaanden toegepast op nieuwe rekeningen.
Hierna blijft het "Trader" profiel van toepassing, zolang u voldoet aan de minimale volume voorwaarden per 3 maanden. Als u minder actief
bent, schakelt u over naar het "Active" of "Standaard" profiel.
Als u momenteel het "Standaard" of "Active" profiel hebt en u voldoet aan de minimum volume condities per 3 maanden, stuur ons dan een e-
mail met het verzoek om te upgraden naar lagere tarieven. 
Alleen orders via het ProRealTime platform worden meegerekend voor de volume voorwaarden.

Trader > 30 round turn trades per maand op FX

BROKERAGE EN EXCHANGE TARIEVEN ZIJN INCLUSIEF  

 TARIEF PER ORDER MINIMUM TARIEF PER ORDER
PLATFORMKORTING

MEER INFO

 189 valutaparen (volledige lijst) 0,2 Basis
punt

× Order
waarde

1 basispunt = 0,0001

1$ -1 €

Active > 15 round turn trades per maand op FX

Krijg 1€ platformkorting voor elk uitgevoerd order

Lagere tarieven

Als u gedurende een 3 maanden periode voldoet aan de Trader prijscondities, stuur dan een e-mail om te profiteren van deze lagere
tarieven.

BROKERAGE EN EXCHANGE TARIEVEN ZIJN INCLUSIEF  

 TARIEF PER ORDER MINIMUM TARIEF PER ORDER
PLATFORMKORTING

MEER INFO

 189 valutaparen (volledige lijst) 0,25 Basis
punt

× Order
waarde

1 basispunt = 0,0001

1$ -1 €

Forex

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 10/26

V 20230210

https://trading.prorealtime.com/nl/fees_saxo?m=platform-fees-and-platform-rebates
https://trading.prorealtime.com/nl/fees_saxo?m=forex-pairs
https://trading.prorealtime.com/nl/fees_saxo?m=platform-fees-and-platform-rebates
https://trading.prorealtime.com/nl/fees_saxo?m=platform-fees-and-platform-rebates
https://trading.prorealtime.com/nl/fees_saxo?m=forex-pairs
https://trading.prorealtime.com/nl/fees_saxo?m=platform-fees-and-platform-rebates


Tarief voorbeelden 

Standaard

Krijg 1€ platformkorting voor elk uitgevoerd order - Meer info

Als u gedurende een 3 maanden periode voldoet aan de Active of Trader prijscondities, stuur ons dan een e-mail met het verzoek om te
upgraden naar lagere tarieven.

BROKERAGE EN EXCHANGE TARIEVEN ZIJN INCLUSIEF  

 TARIEF PER ORDER MINIMUM TARIEF PER ORDER
PLATFORMKORTING

MEER INFO

 189 valutaparen (volledige lijst) 0,35 Basis
punt

× Order
waarde

1 basispunt = 0,0001

1$ -1 €

Forex

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 11/26
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Crypto Forex *
Handel op de ongewijzigde Bid / Ask zonder toegevoegde spread

Brokerage fees worden apart in rekening gebracht over uw transacties in plaats van toegevoegd te worden aan de spread.

Fractional trading wordt ondersteund (minimum trade grootte : 0,01 BTC / 0,1 ETH / 1 LTC)

Kies het profiel dat het beste bij u past

Het Trader profiel wordt standaard de eerste 4 kalendermaanden toegepast op nieuwe rekeningen.
Hierna blijft het "Trader" profiel van toepassing zolang u voldoet aan de minimale volume voorwaarden per 3 maanden. Als u minder actief
bent, schakelt u over naar het "Active" of "Standaard" profiel.
Als u momenteel het "Standaard" of "Active" profiel hebt en u voldoet aan de minimum volume condities per 3 maanden, stuur ons dan een e-
mail met het verzoek om te upgraden naar lagere tarieven. 
Alleen orders via het ProRealTime platform worden meegerekend voor de volume voorwaarden.

Trader > 30 round turn trades per maand op Crypto FX

BROKERAGE EN EXCHANGE TARIEVEN ZIJN INCLUSIEF  

 TARIEF PER ORDER MINIMUM TARIEF PER ORDER
PLATFORMKORTING

MEER INFO

9 crypto FX paren (volledige lijst) 5,6 Basis
punt

× Order
waarde

1 basispunt = 0,0001

1$ -1 €

Active > 15 round turn trades per maand op Crypto FX

Krijg 1€ platformkorting voor elk uitgevoerd order

Lagere tarieven

Als u gedurende een 3 maanden periode voldoet aan de Trader prijscondities, stuur dan een e-mail om te profiteren van deze lagere
tarieven.

BROKERAGE EN EXCHANGE TARIEVEN ZIJN INCLUSIEF  

 TARIEF PER ORDER MINIMUM TARIEF PER ORDER
PLATFORMKORTING

MEER INFO

9 crypto FX paren (volledige lijst) 7 Basis
punt

× Order
waarde

1 basispunt = 0,0001

1$ -1 €

Crypto Forex *

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 12/26
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Tarief voorbeelden 

Standaard

Krijg 1€ platformkorting voor elk uitgevoerd order - Meer info

Als u gedurende een 3 maanden periode voldoet aan de Active of Trader prijscondities, stuur ons dan een e-mail met het verzoek om te
upgraden naar lagere tarieven.

BROKERAGE EN EXCHANGE TARIEVEN ZIJN INCLUSIEF  

 TARIEF PER ORDER MINIMUM TARIEF PER ORDER
PLATFORMKORTING

MEER INFO

9 crypto FX paren (volledige lijst) 9,8 Basis
punt

× Order
waarde

1 basispunt = 0,0001

1$ -1 €

* Crypto Forex is niet beschikbaar voor inwoners van de volgende landen/regio's: China, Hong Kong, Duitsland, Nederland, Belgie, Latijns-Amerika, United Kingdom.

Crypto Forex *

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 13/26

V 20230210

https://trading.prorealtime.com/nl/fees_saxo?m=platform-fees-and-platform-rebates
https://trading.prorealtime.com/nl/fees_saxo?m=platform-fees-and-platform-rebates
https://trading.prorealtime.com/nl/fees_saxo?m=crypto-pairs
https://trading.prorealtime.com/nl/fees_saxo?m=platform-fees-and-platform-rebates
https://trading.prorealtime.com/nl/fees_saxo?m=crypto-examples


Tarief voorbeelden 

Edelmetaal spot trading

Kies het profiel dat het beste bij u past

Het Trader profiel wordt standaard de eerste 4 kalendermaanden toegepast op nieuwe rekeningen.
Hierna blijft het "Trader" profiel van toepassing, zolang u voldoet aan de minimale volume voorwaarden per 3 maanden. Als u minder actief
bent, schakelt u over naar het "Active" of "Standaard" profiel.
Als u momenteel het "Standaard" of "Active" profiel hebt en u voldoet aan de minimum volume condities per 3 maanden, stuur ons dan een e-
mail met het verzoek om te upgraden naar lagere tarieven. 
Alleen orders via het ProRealTime platform worden meegerekend voor de volume voorwaarden.

Trader > 30 round turn trades per maand op Spot Metalen

BROKERAGE EN EXCHANGE TARIEVEN ZIJN INCLUSIEF  

METAAL TARIEF PER ORDER MINIMUM TARIEF PER ORDER
PLATFORMKORTING

MEER INFO

 London gold ounce (XAU/USD)

0,2 Basis
punt

× Order
waarde

1 basispunt = 0,0001

1$ -1 €
 London silver ounce (XAG/USD)

Active > 15 round turn trades per maand op Spot Metalen

Krijg 1€ platformkorting voor elk uitgevoerd order

Lagere tarieven

Als u gedurende een 3 maanden periode voldoet aan de Trader prijscondities, stuur dan een e-mail om te profiteren van deze lagere
tarieven.

BROKERAGE EN EXCHANGE TARIEVEN ZIJN INCLUSIEF  

METAAL TARIEF PER ORDER MINIMUM TARIEF PER ORDER
PLATFORMKORTING

MEER INFO

 London gold ounce (XAU/USD)

0,25 Basis
punt

× Order
waarde

1 basispunt = 0,0001

1$ -1 €
 London silver ounce (XAG/USD)

Standaard

Krijg 1€ platformkorting voor elk uitgevoerd order - Meer info

Als u gedurende een 3 maanden periode voldoet aan de Active of Trader prijscondities, stuur ons dan een e-mail met het verzoek om te
upgraden naar lagere tarieven.

BROKERAGE EN EXCHANGE TARIEVEN ZIJN INCLUSIEF  

METAAL TARIEF PER ORDER MINIMUM TARIEF PER ORDER
PLATFORMKORTING

MEER INFO

 London gold ounce (XAU/USD)

0,35 Basis
punt

× Order
waarde

1 basispunt = 0,0001

1$ -1 €
 London silver ounce (XAG/USD)

Edelmetaal spot trading

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 14/26
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Platform kosten &
kortingen
Als u orders plaatst met het ProRealTime platform, krijgt u een platformkorting voor elke uitgevoerde order of contract.
De platformkorting wordt in mindering gebracht op uw maandelijkse abonnement op het ProRealTime platform

1  en 2  kalendermaand ProRealTime platform GRATIS

3  kalendermaand en verder Platformkosten
Korting

van uitgevoerde
orders

Krijg uw platform gratis
of met korting

Platformkosten voor kortingen 

PRODUCT MAANDKOSTEN

Platform licentie € 29,96 /maand excl. btw

Forex & spot metalen Gratis real-time toegang

Aandelen / Futures / Opties Vanaf € 5 /maand ex. btw

Vertraagde data Gratis

Korting van uitgevoerde orders 

TYPE INSTRUMENT KORTING BIJ INSTAP KORTING BIJ UITSTAP

Futures / Opties -1  € per contract -1  € per contract

Forex / Metalen -1  € per order -1  € per order

Aandelen, ETFs -1  € per order -1  € per order

Opmerkingen:
De trading platform kortingen van orders uitgevoerd in de vorige maand worden afgetrokken van de prijs van uw trading platform voor de
volgende maand. Platform kortingen zijn alleen mogelijk met maandabonnementen.
In een bepaalde maand, indien het kortingsbedrag hoger is dan uw abonnementskosten van het trading platform voor de volgende
maand, wordt het saldo meegenomen naar de volgende maanden met een maximale grootte van 200€ voor Complete platform abonnees
en 2.000€ voor Premium platform abonnees. Na een periode van 6 maanden zonder uitgevoerde orders via het ProRealTime Trading
platform gaat eventueel resterend saldo verloren.
De tradingplatform kortingen en eventueel gecrediteerde kortingen kunnen alleen worden gebruikt voor vermindering van uw
ProRealTime software abonnementskosten.
Als uw tradingplatform abonnement in USD wordt betaald, worden de kortingen geconverteerd van EUR naar USD tegen de wisselkoers
geldend op de dag dat de korting wordt gebruikt.
Alleen orders geplaatst via het ProRealTime platform of het ProRealTime mobile platform geven recht op platform kortingen bij uitvoering.

e e

e

Bekijk voorbeelden op basis van trading activiteit

Platform kosten & kortingen
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Overige tarieven

Valuta conversie tarieven

De valuta conversies worden uitgevoerd gebruik makende van de FX spot middenkoers op het moment van conversie plus/minus de hieronder
aangegeven vergoeding.
Automatische valuta conversies vinden plaats als u een instrument handelt in een valuta die anders is dan uw basisvaluta (bijv bij
kopen/verkopen van aandelen, positie sluiten met winst/verlies, betalen/ontvangen van optiepremies, ...).

Als u regelmatig in een valuta handelt die anders is dan uw basisvaluta, dan kunt u een sub-account openen in de valuta van de markten
waarin u handelt. Op die manier kunt u voorkomen om commissies te betalen over het omzetten van de valuta op deze transacties.

TARIEF

Valuta conversie 0,5 % van geconverteerd bedrag

Forex financieringskosten

Open posities die nog in bezit zijn aan het einde van een handelsdag worden doorgerold naar de volgende werkdag.
De rollover bestaat uit twee componenten: de Tom/Next-swappunten (forwardprijs) en de financiering van niet-gerealiseerde winsten/verliezen
(financieringsrente).

Tom/Next-swappunten (forwardprijs): De gebruikte swappunten worden berekend met behulp van marktswapprijzen van Tier-1-banken,
plus/minus een mark-up zoals hieronder aangegeven op de Tom/Next interest swap tarieven. Het uiteindelijke tarief wordt gebruikt om de
openingsprijs van de positie aan te passen.
Financiering van niet-gerealiseerde winst / verlies (financieringsrente): Op alle niet-gerealiseerde winsten/verliezen op posities die naar de
volgende worden doorgerold, is een credit- of debetbedrag aan rente van toepassing. Het tarief wordt berekend op basis van de
dagelijkse overnight rentetarieven in de markt, plus/minus een toeslag die hieronder wordt aangegeven. Het uiteindelijke tarief wordt
gebruikt om de openingsprijs van de positie aan te passen.

TARIEF

Tom/Next Swap Points (Forward Koers) +/- 0,45 %

Tom/Next Swap Points (Forward Koers) - Crypto FX +/- 2,7 %

Financiering van niet-gerealiseerde winst / verlies +/- 2,75 %

Financiering van niet-gerealiseerde winst / verlies - Crypto FX +/- 2,75 %

Opm :
De wereldwijde markt standaard voor het doorrollen is om 17.00 uur Eastern Standard Time, maar er zijn uitzonderingen op deze regel,
bijv. NZD, die doorrollen om 07.00 uur New Zealand Daylight Time.
Er wordt een extra toeslag van +/- 0.30% toegepast op de Mexican Peso (MXN), Russian Ruble (RUB), Turkish Lira (TRY) en South
African Rand (ZAR) valutaparen.
Historische swap points zijn beschikbaar op de Saxo website here.

Credit- en debetrente

Rente op uw hoofdrekening wordt berekend op basis van NFE (Net Free Equity)
Rente op uw subrekeningen wordt berekend op basis van de rekeningwaarde.
Aangezien Net Free Equity wordt berekend op basis van de openstaande handelsposities voor al uw rekeningen, is het van belang dat er
voldoende saldo beschikbaar is op uw hoofdrekening. Anders loopt u het risico dat u debetrente verschuldigd bent op uw hoofdrekening.
Net Free Equity is:

Het kassaldo met valutadatum op uw hoofd trading rekening
Plus of minus eventuele niet-gerealiseerde winsten of verliezen van openstaande CFD's, FX-forwards en futures op uw hoofd trading
rekening
Plus de marktwaarde van eventuele FX-opties op uw hoofd trading rekening
Minus de margin die vereist is voor het financieren van openstaande posities op uw hoofd trading rekening en subrekeningen

De rente wordt per dag berekend en per maand gesetteld, binnen zeven werkdagen na het einde van elke kalendermaand.

Creditrente voor valuta met positieve rente

Voor positieve Net Free Equity, zal de rente de hoogste zijn van: de marktrente minus de afslag of nul. Rente wordt betaald over het volledige
bedrag, als de Rekening Waarde/Net Free Equity boven de drempel is.

Overige tarieven
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STANDAARD ACTIVE TRADER

Net Free Equity boven USD (of het equivalent daarvan): 50.000 0 0

Credit rente Markt rente -3% Markt rente -2% Markt rente -1%

Debetrente

De volgende debetrente is van toepassing over negatieve Rekening Waarde/Net Free Equity
De rente zal de hoogste zijn van: de marktrente plus de hieronder vermelde opslag of de hieronder vermelde opslag

STANDAARD ACTIVE TRADER

Debetrente voor negatieve Rekening Waarde/Net Free Equity Markt rente +8% Markt rente +7% Markt rente +6%

Kosten voor handmatige orders

Aan klanten die per telefoon, chat of e-mail orders plaatsen, wordt een bedrag voor handmatige orders van EUR 50 per order in rekening
gebracht. Bepaalde producten die niet op het platform kunnen worden verhandeld, vormen hierop een mogelijke uitzondering.

Diversen

Split Orders: Als een order met betrekking tot een effect wordt gesplitst en gedeeltelijk wordt uitgevoerd over een periode van meer dan
één dag, kunnen de totale handelskosten toenemen. De reden hiervoor is dat de minimumvergoeding meer dan één keer in rekening kan
worden gebracht op basis van het aantal dagen dat nodig is voor de volledige uitvoering van de order.
Fysieke levering Futures:  Fysieke leveringen van een onderliggend instrument worden niet aangeboden. Als futuresposities niet worden
gesloten vóór de relevante datum (dag vóór de "first notice date" of expiratiedatum), zal Saxo de positie namens u sluiten bij de eerste
beschikbare mogelijkheid tegen de dan geldende marktprijs, waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.
Reporting fee: een tarief van USD 50 - of equivalent in de basisvaluta - zal in rekening worden gebracht als klanten verzoeken om online
rapporten ook per e-mail te willen ontvangen. Dit tarief zal ook van toepassing zijn op verzoeken om rapporten van derden, bijvoorbeeld
van auditors.
Proxy voting service fee:  Een proxy voting service tarief van € 30 (excl. BTW) per kwartaal wordt in rekening gebracht aan klanten die
zich abonneren op de Saxo Bank's vergaderingsservices. Daarbij wordt een € 5 (excl BTW) tarief per stem en voor elke stemwijziging
berekend.
1042-s form: U kunt formulier 1042-S aanvragen, maar tenzij u aan een of meer voorwaarden voldoet, zijn er verwerkingskosten van €
1.000 per inkomensjaar van toepassing. Neem contact op met Saxo voor meer informatie.

Bewaar & carrying tarieven

Voor rekeningen met aandelen of ETFs/ETCs, is een bewaarloon van toepassing. Het bewaarloon wordt dagelijks berekend op basis van de
slotkoersen en maandelijks in rekening gebracht. Er kunnen regionale verschillen zijn.
Voor posities die overnight worden aangehouden in beursgenoteerde Futures, CFD futures en beursgenoteerde short Opties worden
onderworpen aan een carrying tarief. Het carrying tarief wordt berekend op basis van de dagelijkse margin verplichting en wordt toegepast als
een positie overnight wordt aangehouden. Het wordt in rekening gebracht aan het einde van elke maand.
Het carrying tarief is gebaseerd op de relevante Interbank-tarief (bodem op 0%) plus het tarief (in procent) uit de tabel hieronder:
Carrying kosten = Margin requirement x Dagen aangehouden x (Interbank tarief + tarief hieronder) / (365 of 360 dagen)

STANDAARD ACTIVE TRADER

Aandelen en ETFs/ETCs 0,12 % per jaar
min. 5€/maand Gratis Gratis

Futures 3,5 % of margin verplichting
per jaar

1,5 % of margin verplichting
per jaar

0,5 % of margin verplichting
per jaar

Beursgenoteerde Short Opties 3,5 % of margin verplichting
per jaar

1,5 % of margin verplichting
per jaar

0,5 % of margin verplichting
per jaar

Let op: naast het bewaarloon wordt btw geheven.

Overige tarieven

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 17/26

V 20230210



Individuele klanten:
woonachtig binnen de EU, het Deense 25% BTW tarief is van toepassing
woonachtig buiten de EU, er wordt geen BTW toegepast door Saxo Bank A/S

Zakelijke / institutionele klanten:
gevestigd in Denemarken, Deense BTW 25 % is van toepassing
gevestigd in de EU (niet in Denemarken), er wordt geen BTW toegepast door Saxo Bank A/S als een geldig EU BTW nummer wordt verstrekt.* Er wordt
een verleggingsfactuur verstrekt.
gevestigd in de EU (niet in Denemarken), de Deense 25% BTW wordt toegevoegd als er geen geldige EU BTW nummer kan worden verstrekt.
gevestigd buiten de EU, er wordt geen BTW toegepast door Saxo Bank A/S, maar lokale BTW regels kunnen van toepassing zijn

* Alleen een EU BTW nummer dat verifieerbaar is via de website van de EU-commissie wordt geregistreerd als een geldig EU BTW-nummer. Als het EU
BTW nummer niet verifieerbaar is, neem dan contact op met uw lokale btw-autoriteit.

Italiaanse Financial Transaction Tax voor derivaten

Deze belasting is van toepassing op Kopen en Verkopen van alle Italiaanse Derivaten waarvan de onderliggende waarde aandelen
instrumenten zijn die uitgegeven zijn door Italiaanse bedrijven, ongeacht het land van verblijf van de klant.

TRANSACTIEWAARDE (EURO) 0-2.5K 2.5-5K 5-10K 10-50K 50-100K 100-500K 500-1,000K BOVEN 1,000K

Futures en Opties 0,004 % 0,008 % 0,015 % 0,075 % 0,15 % 0,75 % 1,5 % 3 %

Overige tarieven
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Overige financiële instrumenten

De volgende financiële instrumenten zijn alleen beschikbaar via de Desktop en Mobiele platformen van de broker. Posities en orders op deze
instrumenten zijn alleen zichtbaar in deze platformen en niet in ProRealTime.
De real-time marktdata toegang in uw ProRealTime platform en de toegang in de platformen van de broker zijn onafhankelijk van elkaar. De
real-time marktdata toegang in de platformen van de broker kunnen worden ingesteld via de rekening mangement interface van de broker en
worden direct aan de broker betaald.
Alleen orders die u plaatst via de ProRealTime platformen worden meegerekend voor de minimale volume voorwaarden voor de Active of
Trader tarieven en voor de platform kortingen.

Futures

BROKERAGE TARIEVEN

FUTURES
TARIEF PER CONTRACT

MINIMUM TARIEF PER ORDER
STANDAARD ACTIVE TRADER  

EUR Futures

FTSE Mib, Mini FTSE Mib
1-7 contracten

2,5 EUR 2 EUR 1 EUR
+ beursfees 

+ 0,5 EUR per order
13 EUR

FTSE Mib, Mini FTSE Mib
>7 contracten

2,5 EUR 2 EUR 1 EUR
+ beursfees 

+ 5 EUR per order
13 EUR

Andere EUR Futures 2,5 EUR 2 EUR 1 EUR + beursfees -

AUD Futures Alle AUD Futures 10 AUD 5 AUD 1 AUD + beursfees -

SGD Futures Alle SGD Futures 15 SGD 7,5 SGD 2 SGD + beursfees -

CAD Futures Alle CAD Futures 6 CAD 3 CAD 1 CAD + beursfees -

SEK Futures Alle SEK Futures 75 SEK 40 SEK 15 SEK + beursfees -

HKD Futures
Mini HKD Futures 30 HKD 25 HKD 15 HKD + beursfees -

Overige HKD Futures 45 HKD 30 HKD 15 HKD + beursfees -

NZD Futures Alle NZD Futures 15 NZD 7,5 NZD 3 NZD + beursfees -

Overige tarieven
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Opties

BROKERAGE TARIEVEN

OPTIES INDEX / FUTURES
TARIEF PER CONTRACT

STANDAARD ACTIVE TRADER  

Overige EUR Opties 3 € 2 € 1 € + beursfees

USD Opties
Index Opties 3 $ 2,5 $ 1,5 $ + beursfees

Futures Opties 3 $ 2 $ 1,25 $ + beursfees

AUD Opties 10 AUD 5 AUD 2 AUD + beursfees

GBP Opties 5 £ 2,5 £ 1 £ + beursfees

CHF Opties 8 CHF 4 CHF 1,5 CHF + beursfees

JPY Opties 1.000 ¥ 800 ¥ 700 ¥ + beursfees

SEK Opties 75 SEK 40 SEK 15 SEK + beursfees

CAD Opties 6 CAD 3 CAD 1 CAD + beursfees

HKD Opties 45 HKD 30 HKD 20 HKD + beursfees

BROKERAGE TARIEVEN

OPTIES OP AANDELEN
TARIEF PER CONTRACT

STANDAARD ACTIVE TRADER  

Overige EUR Opties 3 € 2 € 1 € + beursfees

GBP Opties 2,5 £ 1,5 £ 1 £ + beursfees

USD Opties 3 $ 2 $ 1,25 $ + beursfees

CHF Opties 4 CHF 3 CHF 1 CHF + beursfees

HKD Opties 30 HKD 20 HKD 10 HKD + beursfees

Overige tarieven
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Forex (spread)

De hieronder weergegeven Forex spreads/prijzen zijn alleen van toepassing op de Forex die beschikbaar is via de Saxo platformen en is
inclusief commissies in de spreads.
Forex met afzonderlijke brokerage kosten (zonder toegevoegde spread) is beschikbaar via het ProRealTime platform. De tarieven voor dit type
Forex worden weergegeven op de tarieven pagina.

BROKERAGE TARIEVEN

FOREX (SPREAD)
TARIEF PER ORDER

MINIMUM TARIEF PER ORDER
STANDAARD ACTIVE TRADER

EURUSD 0,6 0,5 0,4 2,5 $

GBPUSD 0,7 0,6 0,4 2,5 $

EURJPY 0,7 0,6 0,5 2,5 $

USDJPY 0,7 0,6 0,5 2,5 $

AUDUSD 0,6 0,5 0,4 2,5 $

Overige tarieven
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Aandelen, ETFs

BROKERAGE TARIEVEN

TARIEF PER ORDER
MINIMUM TARIEF PER ORDER

STANDAARD ACTIVE TRADER TYPE TARIEF

 Canada Alle 0,03 CAD 0,02 CAD 0,015 CAD per verhandeld aandeel
Standaard : 20 CAD*

Active : 15 CAD*
Trader : 10 CAD*

 Greece Alle 0,35 % 0,3 % 0,3 % van orderwaarde
4,95 €

Trader : 2,95 €

 South Africa Alle 0,25 % 0,2 % 0,15 % van orderwaarde
90 ZAR

Standaard : 100 ZAR

 United Kingdom USD instrumenten 0,1 % 0,08 % 0,06 % van orderwaarde
Standaard : 20 USD
Active : 4,95 USD
Trader : 2,95 USD

 Australia Alle 0,1 % 0,07 % 0,05 % van orderwaarde 8 AUD

 Hong Kong

HKD instrumenten 0,15 % 0,12 % 0,1 % van orderwaarde
Standaard : 100 HKD

Active : 80 HKD
Trader : 60 HKD

CNH instrumenten 0,15 % 0,1 % 0,08 % van orderwaarde
Standaard : 40 CNH

Active : 30 CNH
Trader : 20 CNH

 Singapore Alle 0,15 % 0,12 % 0,1 % van orderwaarde
Standaard : 25 SGD

Active : 20 SGD
Trader : 15 SGD

 Japan Alle 0,15 % 0,12 % 0,1 % van orderwaarde
Standaard : 1.500 JPY

Active : 1.000 JPY
Trader : 1.000 JPY

* Voor Canadese aandelen met een koers onder de 1 CAD, is een vast tarief van CAD 11.00 van toepassing.

Belasting op Hong Kong Aandelen: Voor Hong Kong aandelen, zijn er Stamp Duty en andere fees van toepassing: 0.1077%. Opm:
geautomatiseerde handel tussen 09:30-16:30 met een pauze tussen 12:00 - 13:30.
Belasting op Malaysian Aandelen: Het clearing tarief voor Malaysian aandelen is 0.03% (max MYR 1,000) en een Stamp Duty van 0,1%
(max MYR 200) wordt berekend voor allen aandelen.
Belasting op Singapore Aandelen: Een clearing tarief voor trading op in Singapore genoteerde aandelen kost 0,0325% over de
orderwaarde. Voor op SGX genoteerde aandelen geldt er ook een trading fee van 0,0075% over de orderwaarde naast onze reguliere
commissies en vergoedingen.
Belasting op South African Aandelen: De Johannesburg Stock Exchange hanteert een Securities Transfer Tax (STT) van 0,25% bij
opening van een aandelepositie (op aandelen aankoop trades).

Overige tarieven
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CFD Indices

BROKERAGE TARIEVEN

CFD INDICES
TARIEF PER ORDER

STANDAARD ACTIVE TRADER TYPE TARIEF

NOORD AMERIKA

US Tech 100 NAS 1 0,7 0,5 per contract

US 30 Wall Street 3 2 2 per contract

US 500 0,7 0,5 0,4 per contract

EUROPA

Belgium 20 13 12 12 per contract

Denmark 20 2,5 1,25 0,75 per contract

EU Stocks 50 2 1,75 1,5 per contract

France 40 2 1,5 1 per contract

Germany 30 1,2 1 0,9 per contract

Germany Mid-Cap 50 15 10 7 per contract

Germany Tech 30 4,5 4 4 per contract

Italy 40 12 11 11 per contract

Netherlands 25 0,25 0,2 0,18 per contract

Norway 25 1 0,9 0,8 per contract

Portugal 20 25 20 15 per contract

South Africa 40 10 8 7 per contract

Spain 35 8 6,5 4 per contract

Sweden 30 0,65 0,55 0,45 per contract

Switzerland 20 3 2,5 1,75 per contract

UK 100 1 0,9 0,85 per contract

UK Mid 250 44 42 40 per contract

ASIA PACIFIC

Australia 200 1,5 1,4 1,25 per contract

Hong Kong 12 11 10 per contract

Japan 225 12 10 8 per contract

CFD Futures

BROKERAGE TARIEVEN

CFD FUTURES
TARIEF PER ORDER

STANDAARD ACTIVE TRADER TYPE TARIEF

INDICES (EXPIRATIE)

US2000 0,5 0,4 0,4 per contract

China 50 12 11 11 per contract

India 50 4 3 3 per contract

Singapore 0,3 0,2 0,2 per contract

Taiwan 0,4 0,3 0,3 per contract

Overige tarieven
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COMMODITIES - METALEN

Goud 0,6 0,55 0,5 per contract

Zilver 3,5 3 2,5 per contract

Platinum 1,7 1,4 1,1 per contract

Palladium 1,75 1,45 1,05 per contract

US Copper 0,55 0,5 0,45 per contract

COMMODITIES - ENERGIE

US Crude 0,05 0,05 0,03 per contract

UK Crude 0,05 0,05 0,03 per contract

Heating Oil 0,35 0,3 0,25 per contract

Gasoline US 0,25 0,2 0,17 per contract

Gas Oil 1,25 1 0,75 per contract

US Natural Gas 0,017 0,014 0,011 per contract

CO2 Emissies 0,07 0,06 0,05 per contract

COMMODITIES - AGRICULTURE

Corn 1,25 1 0,75 per contract

Wheat 2,25 2 1,75 per contract

Soybeans 1,75 1,5 1,25 per contract

COMMODITIES – SOFTS & MEATS

NY Sugar No. 11 0,05 0,05 0,03 per contract

NY Coffee 0,45 0,4 0,35 per contract

NY Cocoa 9 7 5 per contract

Live Cattle 0,175 0,15 0,125 per contract

FOREX (SPREAD)

USD Index 0,01 0,009 0,008 per contract

Euro / US Dollar 0 0 0 per contract

Euro / Japanese Yen 0,03 0,02 0,02 per contract

Euro / Swiss Franc 0 0 0 per contract

Euro / British Pound 0 0 0 per contract

British Pound / US Dollar 0 0 0 per contract

Australian Dollar / US Dollar 0 0 0 per contract

BONDS

German Government 10 year Bund 0,03 0,025 0,02 per contract

German Government 5 year Bobl 0,03 0,025 0,02 per contract

German Government 2 year Schatz 0,015 0,01 0,01 per contract

Italian Government 10 year BTP 0,05 0,04 0,03 per contract

French Government 10 year OAT 0,05 0,04 0,03 per contract

BROKERAGE TARIEVEN

CFD FUTURES
TARIEF PER ORDER

STANDAARD ACTIVE TRADER TYPE TARIEF

Overige tarieven

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 24/26
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Overnight financieringskosten

MARKT TYPE POSITIE OVERNIGHT TARIEVEN

CFD Indices
Long posities (markup) +2,5 %

Short Posities (markdown) -3 %

CFD Single Aandelen
Long posities (markup) +3,5 %

Short Posities (markdown) -3 %

Overige tarieven

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Simplified joint-stock company) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Hoofdkantoor: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - France. 25/26
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Opmerkingen:

Aandelen, ETFs

Belastingen op financiële transacties:
Belasting op Franse Aandelen: Voor Franse largecap aandelen geldt een financiële transactietaks (FTT) van 0,30% voor alle
kooptransacties. De volledige lijst met aandelen is te vinden in het officiële aanvraagbesluit (in het Frans).
Belastingheffing op Italiaanse Aandelen: vanaf 1 maart 2013 is de Italiaanse belasting op financiële transacties (FTT) van 0,10% van
kracht op alle aankopen van Italiaanse aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten (d.w.z. certificaten van aandelen) bij
beursgenoteerde ondernemingen met een statutaire zetel in Italië. U vindt hier het ministerieel besluit zoals uitgegeven door de
Italiaanse minister van Economie en Financiën.
Belasting op Spaanse Aandelen: Vanaf 16 januari 2021 wordt de Spaanse Financiële Transactiebelasting (FTT) van 0,20% toegepast op
alle aankopen van Spaanse aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten (d.w.z. certificaten van aandelen) in beursgenoteerde
ondernemingen met een kapitalisatie van meer dan 1 miljard euro.
Belasting op UK Aandelen: Voor Britse aandelen kan een Panel for Takeovers and Mergers (PTM) Levy en Stamp Duty van toepassing
zijn. Stamp Duty wordt toegepast op alle kooptransacties tegen een tarief van 0,5% van de transactiewaarde. Een PTM Levy van GBP 1
wordt toegepast op koop- en verkooptransacties waarbij de brutowaarde van de transactie hoger is dan GBP 10.000. Houd er rekening
mee dat voor in Ierland geregistreerde aandelen de Stamp Duty 1% van de transactiewaarde is.
Belasting op Ierse Aandelen: Aandelen hebben een ITP (Irish Takeover Panel) heffing van 1,25 € bij aandelen kopen en verkopen met
een orderwaarde boven de 12.500 €. De Ierse Stamp Duty is 1,0% over de orderwaarde van gekochte aandelen.

Alle op deze pagina vermelde tarieven worden direct vanaf uw trading account betaald aan de broker en zijn inclusief de commissies van
ProRealTime. De commissies van ProRealTime worden getoond in de reporting sectie van uw Saxo rekening onder 'Partner Commissions'.
Deze tarieven zijn gelijk voor verzonden orders via het ProRealTime platform of via de Saxo platformen. Voor meer informatie, neem contact
met ons op.

(1)

Opmerkingen:

ProRealTime Trading is een handelsnaam van ProRealTime SAS, een investment company erkend en onder toezicht van de Franse
financiële autoriteiten (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
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http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP
http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/22022013_FTT_DECREE_EN.pdf
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