DOCUMENT MET BELANGRIJKE INFORMATIE
Doel
Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet
verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen
deze te vergelijken met andere producten. Dit wordt het Key Information Document (het “KID”) genoemd. Dit KID is geldig vanaf 0703-2019 en blijft van kracht totdat er een bijgewerkte versie wordt uitgebracht.
Product
Naam van het product: Contract for Difference on Commodities (hierna de “CFD's op grondstoffen” genoemd).
Aanbieder: Centralspot Trading Ltd (hierna “het Bedrijf”), is een op Cyprus gelegen investeringsbedrijf, gereguleerd door de Cyprus
Securities and Exchange Commission ("CySEC") met licentienummer 238/14 en met het hoofdkantoor op Gladstonos 110 corner of
Mesolongiou street, Ayia Trias, 3032, Limassol, Cyprus (het “adres”). Voor meer informatie over onze producten kunt u de website
van het bedrijf bezoeken op www.fxvc.eu (de “website”) of contact met ons opnemen via + 357-25123088.
Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en mogelijk moeilijk te begrijpen is.
Wat is dit product?
Soort
Het product is CFD's op grondstoffen. Grondstoffen-CFD-handel stelt u in staat om een indirecte blootstelling aan de prijsbeweging
van de onderliggende grondstof te verkrijgen door het product te kopen of verkopen. CFD's zijn producten met een
hefboomwerking en worden niet op exchange-basis verhandeld, maar Over-The-Counter (OTC) en er is geen centrale verrekening
van de trades. Centralspot Trading Ltd is de opdrachtgever voor de uitvoering van uw trades. CFD's op grondstoffen hebben
verschillende onderliggende grondstoffen.
Doelen
Een CFD is een speculatief instrument en tijdens het handelen in CFD's met verschillende onderliggende activa wordt de handelaar
niet de eigenaar van dit activum. CFD-prijzen weerspiegelen de prijzen van de onderliggende activa die door de
liquiditeitsaanbieders zijn ontvangen. Longpositie betekent dat u het instrument koopt met de verwachting dat de waarde ervan zal
stijgen. Shortpositie suggereert de verkoop van het activum in de verwachting dat de waarde ervan zal dalen.
CFD's zijn speculatieve producten die met een hefboomwerking worden verhandeld en niet geschikt zijn voor alle beleggers. CFD's
zijn producten met een hefboomwerking waarvan de meeste rijpen wanneer u ervoor kiest om een bestaande open positie te
sluiten. Posities kunnen ook worden gesloten vanwege een margin call/stop out. Klik hier voor toegang tot ons Hefboom- en
Margebeleid.
Bovendien zal het Bedrijf, indien het van plan is de beschikbaarheid van een CFD te verwijderen, u informeren om alle openstaande
posities te sluiten voor een specifieke deadline. Als de klant de positie niet binnen de genoemde deadline sluit, heeft het Bedrijf het
recht om alle openstaande posities namens hem te sluiten. Door in CFD's te handelen, neemt u een hoog risico, wat kan resulteren
in het verlies van uw gehele geïnvesteerde kapitaal. U mag nooit meer investeren dan wat u bereid bent te verliezen, omdat het
mogelijk is om uw hele investering te verliezen.
Zolang een klant de risico's van CFD-handel niet kent en volledig begrijpt, zou hij geen handelsactiviteiten moeten verrichten.
Klanten moeten overwegen of CFD's voor hen geschikt zijn op basis van hun financiële status en doelen voordat ze beginnen met
handelen. Als u niet genoeg kennis en ervaring heeft om te handelen, raden we u aan onafhankelijk advies in te winnen voordat u
belegt. Als u deze risico's nog steeds niet begrijpt na overleg met een onafhankelijk financiële adviseur, zou u helemaal niet moeten
handelen. Handelen in CFD's brengt een aanzienlijk verliesrisico met zich mee en de investeringswaarde kan zowel stijgen als dalen.
CFD's vereisen constante monitoring en zijn mogelijk niet geschikt voor personen die hier geen tijd aan kunnen besteden. Voordat u
begint met handelen in CFD's, is het verstandig om dit KID te raadplegen en te evalueren of handelen in CFD's geschikt voor u is.
Beoogde retailbelegger
Handelen in dit product is niet voor iedereen geschikt. Dit product wordt gewoonlijk gebruikt door personen met een hoge
risicotolerantie. Ze maken gebruik van (handelen met) geld dat zij zich kunnen veroorloven te verliezen. Over het algemeen willen ze
kortetemijnblootstellingen op financiële instrumenten/markten verwerven. Ze begrijpen de impact en risico's van margehandel en
ze beschikken over een gediversifieerde beleggings- en spaarportefeuille.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Samenvattende risico-indicator ("SRI"): De SRI is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere
producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen in de markten of omdat we u niet
kunnen betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 7 van de 7, wat de
hoogste risicoklasse is. Dit beoordeelt de potentiële verliezen van toekomstige
prestaties op een zeer hoog niveau.
Houd rekening met het valutarisico. Mogelijk ontvangt u betalingen in een andere
valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt, is afhankelijk van de wisselkoers
tussen de twee valuta's. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de
hierboven weergegeven risico-indicator.
Bijvoorbeeld als u een handelsaccount in euro's heeft en handelt in CFD's op
grondstoffen die niet in euro’s zijn geprijsd, zijn deze onderhevig aan valutarisico's
en kunnen ze worden beïnvloed door schommelingen van de onderliggende valuta's.
In sommige omstandigheden moet u mogelijk meer betalingen doen om verliezen te compenseren (d.w.z. margebetalingen).
Het totale verlies dat u mogelijk maakt, zal uw geïnvesteerde bedrag nooit overschrijden. Het Bedrijf biedt bescherming tegen
negatief saldo aan zijn particuliere klanten, wat betekent dat ze nooit meer geld kunnen verliezen dan de bedragen die bij het
Bedrijf zijn geïnvesteerd. In het geval dat het rekeningsaldo van een klant negatief terrein betreedt, bijvoorbeeld als gevolg van een
gat in de markt, zal dit bedrag niet door het Bedrijf worden opgevraagd en wordt de rekening van de klant teruggebracht naar nul
(0). Klik hier om toegang te krijgen tot de Risicoverklaring van het Bedrijf.
Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u zou uw volledige investering kunnen verliezen.
Klanten kunnen Stop Loss-orders plaatsen om potentiële verliezen te beperken en Take Profit-orders om winsten te innen ter
bescherming tegen ongunstige marktbewegingen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, kunt u uw volledige
investering verliezen. Door met het Bedrijf te handelen, kunt u profiteren van het Investeerders Compensatiefonds (ICF) in het geval
dat het Bedrijf u niet kan betalen en u gecategoriseerd bent als niet-professionele klant (zie de sectie 'wat gebeurt er als we u niet
kunnen betalen'). De hierboven getoonde SRI houdt geen rekening met deze bescherming.
Prestatiescenario's
De prestatiescenario's (zie onderstaande tabel) vertegenwoordigen algemene situaties van veranderingen in de prijs van CFD's op
een grondstof en de impact op het rendement van de investering van de klant in geld en percentages. Deze scenario's zijn algemeen
en van toepassing op de reeks grondstof-CFD's die door het Bedrijf worden aangeboden. De gepresenteerde scenario's zijn een
schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze investering varieert en
zijn geen exacte indicator. Wat u krijgt, is afhankelijk van hoe de markt presteert en hoe lang u de investering/het product bewaart.
Het stress-scenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden terugkrijgt en houdt geen rekening met de situatie waarin we
u niet kunnen betalen. De onderstaande tabel toont het geld dat u in verschillende scenario’s zou kunnen terugkrijgen:
CFD's op Goud
Accountsaldo
Saldo
10.000 USD
Openingsprijs
O_Prijs
1.243,80
Handelsomvang
Eenheden
50
Nominale openingswaarde
Eenheden * O_Prijs
62.190 USD
Nominale sluitingswaarde
Eenheden * O_Prijs
50 * O_Prijs
Winst/Verlies
Openingswaarde – Sluitingswaarde
(Eenheden * O_Prijs) - (Eenheden *
S_Prijs)
Initiële marge %
IM%
5% van de nominale
openingswaarde
Vereiste initiële marge
Nominale openingswaarde * IM%
3.109,50 USD
Behoudmarge %
BM%
2,50% van de nominale
openingswaarde
Vereiste behoudmarge
Nominale waarde * BM%
1.554,75 USD
Prestatiescenario's - CFD's op Goud (uitgaande van geen spread en rollover-kosten)
KOPEN
S_Prijs
P&L (USD)
Rendement op VERKOPEN S_Prijs
P&L (USD)
Rendement op
investering %
investering %
Gunstig
1.300,00 +2.810,00
+28,10%
Gunstig
1.200,00
+2.190,00
+21,90%
Matig
1.275,00 +1.560,00
+15,60%
Matig
1.225,00
+940,00
+9,40%
Ongunstig
1.200,00
-2.190,00
-21,90%
Ongunstig
1.275,00
-1.560,00
-15,60%
Stress
1.150,00
-4.690,00
-46,90%
Stress
1.325,00
-4.060,00
-40,60%

Uitvoeringskosten zijn niet inbegrepen in deze sectie, maar worden gedetailleerd gepresenteerd in de sectie 'Wat zijn de kosten'
hieronder. Bij de planning van uw handelsactiviteit moet rekening worden gehouden met de uitvoeringskosten. De
handelsspecificaties van elk instrument dat door het Bedrijf wordt aangeboden, vindt u in het gedeelte "Contractspecificaties" in de
rechterbenedenhoek van onze website en/of u kunt contact opnemen met uw accountmanager voor meer informatie.
Wat gebeurt er als het Bedrijf niet kan betalen?
Centralspot Trading Limited is lid van het Investeerder Compensatiefonds (ICF) voor de klanten van CIF's, wat in aanmerking
komende investeringen dekt als het Bedrijf niet in staat is om zijn financiële verplichtingen aan klanten na te komen. De totale te
betalen vergoeding aan elke gedekte klant van een ICF-lid is vastgesteld op een minimum tussen de € 20.000 en 90% van de gedekte
claim van de investeerder. De ICF dekt Retailklanten voor alle beleggingsdiensten die door het Bedrijf worden aangeboden. Klik hier
om het Beleid van ons Investeerder Compensatiefonds te lezen. Dit is beschikbaar voor klanten die zijn gecategoriseerd als
Retailklanten.
Wat zijn de kosten?
Samenstelling van kosten
Eenmalige Spread
kosten
Lopende
Rollover-kosten
kosten

De spread is het verschil tussen de koop- (vraag-) en verkoop- (bied-)prijs. Deze kosten
worden gerealiseerd telkens wanneer u een trade opent en sluit.
Elke nacht dat uw positie open wordt gehouden, wordt een er rollover-vergoeding in
rekening gebracht. Op woensdag wordt een drievoudige vergoeding in rekening
gebracht voor het weekend. Deze kosten zijn van toepassing op alle openstaande
posities tussen 00:00 en 00:05 GMT. Rollover-kosten kunnen ofwel een creditering of
een afschrijving aan uw rekeningsaldo zijn afhankelijk van het product en de richting
waarin u handelt.
Andere
Inactiviteitskosten Alle accounts bij het Bedrijf zijn onderworpen aan een inactiviteitsvergoeding van 50
kosten
, Behoudkosten, EUR/USD/GBP van toepassing na 60 dagen van niet-handelsactiviteit.
Onderhoudskosten van 20 EUR/USD/GBP per maand. Opnamekosten van 50
Opnamekosten
EUR/USD/GBP.
CFD's op Gould (ervan uitgaande dat u de CFD 1 nacht vasthoudt)
Account type
Basic/Silver/Gold Platinum
VIP
Openingsprijs
O_Prijs
1.243,80
1.243,80
1.243,80
Handelsomvang
Eenheden
150
150
150
Spread
Vraagprijs – Biedprijs
0,90
0,75
0,60
Kosten van de Spread
Spread * Eenheden
-135,.00 USD
-112,.50 USD
-90,00 USD
Dagelijkse RolloverRollover %
-0,01528%
-0,01528%
-0,01528%
kosten %
Rollover-kosten
Prijs * Eenheden * Rollover % * Aantal
-28,51 USD
-28,51 USD
-28,51 USD
periodes

Klik hier voor meer informatie over de toepasselijke kosten en vergoedingen (paragraaf 22).
Hoe lang moet ik het houden en kan ik vroegtijdig geld opnemen?
CFD's op grondstoffen hebben geen aanbevolen bezitperiode. Klanten kunnen trades uitvoeren tijdens de normale handelsuren van
het Bedrijf. Het Bedrijf zal overgaan tot de afwikkeling van alle trades na de uitvoering en/of het verstrijken van de tijd van de
specifieke trade.
Hoe kan ik een klacht indienen?
Klik hier om ons klachtenbeleid te bekijken. U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen met betrekking tot uw
handelservaring bij ons, wanneer u van mening bent dat onze service niet naar uw tevredenheid is geweest. Als u een formele klacht
wilt indienen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar ons klantenserviceteam op support@fxvc.eu. Ook kunt u contact met
ons opnemen via + 357-25123088 om met ons te communiceren als u niet tevreden bent met de aangeboden diensten of als u
problemen heeft met de aangeboden diensten. Indien het definitieve besluit niet voldoet aan de eisen van klager, kan
laatstgenoemde de klacht via de financiële ombudsman, de CySEC of de relevante rechtbanken indienen (zie
www.financialombudsman.gov.cy).
Andere relevante informatie
Klanten moeten alle juridische documenten onder “Juridisch” in de linkerbenedenhoek van de website van het bedrijf lezen,
begrijpen en erkennen.
We raden u ten zeerste aan om onze gratis beschikbare videocursussen en eBooks te bekijken om uzelf vertrouwd te maken met
bepaalde aspecten van CFD-handel.

