Kennis- en ervaringstoets
Beleggen
Bij Triodos Bank belegt u zelfstandig. Dit betekent dat u zelf uw beleggingsbeslissingen neemt en dat Triodos Bank u daarbij
geen beleggingsadvies geeft.
Waarom deze toets
Vanwege strengere wetgeving vragen wij u om eenmalig deze Kennis- en ervaringstoets te maken. Als u een of meer vragen niet
goed beantwoordt, vinden wij het niet verstandig dat u zonder beleggingsadvies blijft beleggen bij Triodos Bank.
Voor wie is deze toets
De toets moet worden ingevuld door de rekeninghouder(s), of, in het geval van organisaties, door degene die de investerings- of
aankoopbeslissingen neemt. Wij vragen u de toets naar waarheid in te vullen, te ondertekenen en naar ons terug te sturen.
Als u geslaagd bent, kunt u weer gewoon aandelen bijkopen. Als u onverhoopt niet geslaagd bent, ontvangt u hierover binnen
tien werkdagen nadat wij uw toets ontvingen bericht.

Vragen over beleggen

Ondertekening

1. Is het voor u acceptabel dat uw inleg in de loop van de
tijd aanzienlijk minder waard kan worden?

Naam / Bedrijfsnaam

Ja

Nee

2. Welke van onderstaande beweringen is juist?
a. Als ik beleg bij Triodos Bank is mijn inleg altijd gegarandeerd
b. Als ik beleg bij Triodos Bank kan ik (een gedeelte van) mijn inleg
kwijt raken

Plaats

Datum
/

/

Handtekening

c. Als ik beleg bij Triodos Bank wordt mijn inleg altijd meer waard

3. Welke van onderstaande beweringen is juist?
a. Beleggen geeft kans op een hoger rendement dan sparen.

Handtekening tweede rekeninghouder (indien van toepassing)

Daar staat tegenover dat beleggen meer risico met zich
meebrengt dan sparen
b. Beleggen geeft meer kans op rendement dan sparen, zonder
extra risico
c. Beleggen geeft gegarandeerd een hoger rendement dan sparen

4. Welke van onderstaande beweringen is juist?
a. Beleggingen bij Triodos Bank zijn elke dag verhandelbaar
b. Beleggingen bij Triodos Bank zijn, mede onder invloed van
externe omstandigheden, soms tijdelijk niet verhandelbaar

Online beleggen
U kunt bij Triodos Bank ook online beleggen. Als u dit wilt, kunt u
dat hieronder aangeven. Vult u dan bij de ondertekening ook uw
e-mailadres in. U ontvangt uw inloggegevens vervolgens per post.
Ja, ik wil graag online gaan beleggen
E-mailadres

E-mailadres tweede rekeninghouder (indien van toepassing)
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Stuur dit formulier svp naar:
Triodos Bank
Antwoordnummer 170
3700 VB Zeist
Een postzegel is niet nodig.

