Beschermd vermogen binnen handbereik

Beleggingsprospectus

Kwartaal 3 - 2012

Voorwoord
De goudstandaard vormde een anker in vele geldsystemen. Papier- en muntgeld, is door de geschiedenis heen
meermalen inwisselbaar geweest tegen een bepaald gewicht in goud.
Een goudstandaard vergt discipline van overheden en geeft de burgers macht en vrijheid omdat geld altijd inwisselbaar
is voor goud. Goud biedt zekerheid, je vermogen is altijd fysiek voorhanden en is een wapen tegen inflatie.
Aan het begin van de twintigste eeuw hielden alle ontwikkelde landen zich aan de Goudstandaard. Er was een
internationaal stabiel monetair systeem zoals de wereld dat nog nooit gekend had. Door het uitbreken van de eerste
wereld oorlog kwam dit systeem onder druk te staan. Pas aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd er een
poging gedaan om opnieuw een ‘gezond’ monetair systeem te creëren.
Voormalig president Nixon besloot in 1971 voorlopig voor de laatste keer om de inwisselbaarheid van goud een halt toe
te roepen. Het besluit van Nixon betekende ook het begin van een lange periode van oneindige geldschepping, waarvan
de gevolgen tot op de dag van vandaag doorwerken.
Sinds het uitbreken van de huidige crisis in 2008 is niets meer wat het lijkt. Zelfs de voorheen veiligste haven,
staatsobligaties zijn niet meer wat ze ooit waren. Een steeds groter wordende groep zet vraagtekens bij het huidige
geld. Dat geld minder waard wordt betekent echter niet dat de waarde ook verdwijnt. De waarde verplaatst zich slechts.
Steeds vaker wordt weer er weer waarde toegekend aan eigendom met een fysiek onderpand.
Goudstandaard stelt het zich tot doel haar klanten van zo een fysiek eigendom te kunnen voorzien. Hierbij is het
aanbieden van fysiek goud en zilver een belangrijk uitgangspunt. U wordt weer fysiek eigenaar van uw vermogen.
Graag nodigen wij u persoonlijk uit om over de mogelijkheden hiertoe verder te praten.
Jaap Raijmans
directeur Goudstandaard
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Goudstandaard
Algemene gegevens
Goudstandaard is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, opgericht op
07-11-2011. Goudstandaard heeft haar statutaire zetel in De Kwakel (KVK nr 53931718) en houdt kantoor aan de
Dreef 34, 2012 HS te Haarlem. Goudstandaard is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten als aanbieder van
beleggingsobjecten met vergunningnummer 12041098.
De directie van Goudstandaard wordt gevormd door Dutch Commodity Ventures B.V.:
Raymans, Jacob Jan Adriaan
Verhagen, Hermanus Cornelis
Voor de uitvoering van de diensten die Goudstandaard biedt zijn overeenkomsten gesloten met de volgende partijen:

Stichting Derdengelden Goudstandaard
Stichting Derdengelden Goudstandaard beheert de betalingen van en aan de klanten van Goudstandaard. Stichting
Derdengelden Goudstandaard heeft haar statutaire zetel in Amsterdam (KVK nr 54682665) en houdt kantoor aan Over
de Leij 8, Schermerhoorn.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door René Dekker en Cees Leijs.

Bewaarnemer
De opslag van fysiek goud en zilver binnen Nederland heeft Goudstandaard uitbesteed aan Brinks Global Services
(Brinks). De opslag van fysiek goud en zilver in het buitenland heeft Goudstandaard uitbesteed aan Brinks Global
Services, (Brinks) met locaties in Duitsland en Zwitserland.

Leveranciers
Ter waarborging van de kwaliteit van het goud en zilver koopt Goudstandaard alleen goud en zilver bij gerenommeerde
leveranciers die de echtheid en kwaliteit van het goud of zilver kunnen garanderen. Deze producten zijn voorzien van
een ‘good delivery status’, een echtheidscertificaat of een waarborgstempel.

Organogram

Dutch Commodity Ventures B.V.
Bestuurders:

Jaap Raymans

			Herman Verhagen

Goudstandaard B.V.
Bestuurders: Dutch Commodity Ventures B.V.

Stichting Derdengelden Goudstandaard
Bestuur:		

Rene Dekker

			Cees Leijs
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Kenmerken beleggen in fysiek edelmetaal bij Goudstandaard
Fysiek goud en zilver
Goud en zilver kennen al elf jaar een opgaande markt. Het grootste deel van de huidige bullmarkt is aan de meesten
echter onopgemerkt voorbij gegaan. De laatste 4 jaar begint er steeds meer interesse te komen naar alternatieve
beleggingen. Goud en zilver maken dan ook steeds vaker deel uit van de beleggingsportefeuille.
Hoewel goud dicht tegen historische records aanzit blijft de vraag naar goud onverminderd groot. Constante inflatie
en wereldwijde economische onrust zijn hiervoor belangrijke redenen. Landen als China, Rusland en India blijven hun
goudreserves ook op de huidige prijsniveaus aanvullen.
De afgelopen jaren zijn er meerdere producten verschenen waarmee u heeft kunnen profiteren van de opgaande
beweging in de goud- en zilvermarkt. Turbo’s, ETF’s of zelfs producten waarbij u een deel van een fysieke goud en/of
zilverbaar bezit heeft, geven u echter niet direct het fysieke metaal waar u in geïnteresseerd bent. Goudstandaard heeft
het tot haar doel gesteld om dit fysieke bezit als uitgangspositie te hanteren.

Directe uitlevering
Een belegging in fysiek goud en zilver kan niet tastbaarder zijn dan wanneer u uw goud of zilver aankoopt en fysiek
krijgt uitgeleverd. Bij Goudstandaard is deze fysieke uitlevering het standaard uitgangspunt. Bij uitlevering kunt u er
voor kiezen de goederen volledig verzekerd aan u te laten verzenden. Goudstandaard kan uw bestelling wereldwijd
afleveren. Binnen Nederland en België is er tevens de mogelijkheid om het goud en zilver door een chauffeur te laten
afleveren. Wij leveren dan uit op het door u gewenste tijdstip en locatie.

Opslag met 100% allocatie
Naast directe fysieke uitlevering biedt Goudstandaard u ook de mogelijkheid voor verzekerde en beveiligde opslag .
Voor de opslag van deze producten wordt binnen Nederland gebruik gemaakt van onze opslagpartner Brinks. Brinks is
gespecialiseerd in het verzekerd en beveiligd opslaan van edelmetalen.
Goudstandaard biedt tevens de mogelijkheid om uw goud en zilver buiten Nederland op te kunnen slaan, in zowel
Duitsland als Zwitserland.

Opslag bij onze opslagpartner(s)
Wanneer u fysiek goud en zilver aankoopt bij Goudstandaard kunt u aangeven dat dit moet worden opgeslagen.
Goudstandaard zal dit voor u doorgeven aan haar opslagpartner.
Op het moment dat uw aankoop gereed ligt voor opslag zal Goudstandaard de bewaarovereenkomst opmaken die
exact aangeeft wat er voor u fysiek in opslag ligt.
Wat als er iets gebeurt met Goudstandaard of de opslagpartner? Goudstandaard houdt een administratie aan die op
ieder moment van de dag uitwijst van wie het edelmetaal in opslag is.
Uw producten zijn in de Nederlandse opslag voorzien van unieke sealbag nummers. De desbetreffende kenmerken
staan ook exclusief op uw bewaarovereenkomst vermeld.
Aangezien al uw producten 100% gealloceerd zijn heeft ook een faillissement van een opslagpartner geen invloed op
uw fysieke eigendom. Schuldeisers kunnen nooit en te nimmer aanspraak maken op uw fysieke eigendom.
De stichting Derdengelden Goudstandaard ontvangt telkens het meest actuele bewaaroverzicht van Goudstandaard.
Daarmee schaduwt de SDG het bewaaroverzicht.
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Opslag in het buitenland
Goudstandaard biedt u de mogelijkheid om uw goud en zilver in het buitenland op te slaan. Naast Nederland zijn er
opslaglocaties in Duitsland en Zwitserland. In de toekomst zal Canada mogelijk ook tot de opslaglocaties behoren.
Ook wanneer u kiest voor opslag in het buitenland, ontvangt u van Goudstandaard een bewaarovereenkomst die
exact aangeeft wat er voor u fysiek in opslag ligt. De administratie hiervan is zowel vastgelegd bij de opslagpartner,
Goudstandaard als de Stichting Derdengelden.
In het buitenland kunnen zilveren munten per 500 stuks worden gealloceerd en het BTW-vrij zilver is op verzoek te
voorzien van unieke baarnummers.

Kwaliteitsgarantie
Goudstandaard biedt enkel erkende gouden en zilveren munten en baren aan.
Goudbaren
Voor goudbaren betekent dit dat alleen baren met een gehalte van 999.9 (24 karaat) zullen worden aangeboden. Tevens
zijn al deze goudbaren afkomstig van LBMA gecertificeerde producenten en voldoen de baren aan de zogeheten good
delivery status. Het is afhankelijk van de producenten of de baren zijn voorzien van een aanvullend certificaat.
Zilverbaren
De zilverbaren betreffen te allen tijden good delivery baren afkomstig van LBMA gecertificeerde producenten. Zilverbaren
kennen verder geen papieren certificaat. Op de baren zelf staat het gewicht en de puurheid gemeld. Het minimum
gehalte van deze zilverbaren is 99.9%.
Zilveren munten
Goudstandaard zal voor opslag doorgaans erkende zilveren beleggingsmunten aanbieden. De meeste van deze munten
zullen afkomstig zijn van het Oostenrijkse Munthuis of het Koninklijke Canadese Munthuis. Het gaat dan respectievelijk
om de Wiener Philharmoniker en de Maple Leaf beleggingsmunten. Deze hebben een zuiverheid van tenminste 999.
Op verzoek kunnen ook andere erkende munten worden aangeschaft.
Gouden munten
Ook de gouden munten zullen voor het grootste deel afkomstig zijn van het Oostenrijkse en Canadese munthuis. Het
betreffen dan wederom respectievelijk de Wiener Philharmoniker en de Maple Leaf. Beide met een zuiverheid van
999.9. Naast de Maple Leaf en de Philharmoniker zal ook de Zuid-Afrikaanse Krugerrand worden aangeboden. Deze
munt kent een gehalte van 916.7/1000. Op verzoek kunnen ook andere erkende munten worden aangeschaft.

Terugkoopgarantie
Goudstandaard koopt eerder verkocht edelmetaal in opslag bij een opslagpartner altijd van u terug. Omdat uw goud en
zilver de kluis niet heeft verlaten staat Goudstandaard in voor de kwaliteit daarvan. Hierdoor hoeft uw goud en/of zilver
bij verkoop niet eerst gecontroleerd te worden.
Wanneer u (een deel van) uw edelmetaal aan Goudstandaard heeft terug verkocht zal Goudstandaard dit namens u uit
opslag nemen. Direct daarop zal Goudstandaard u uitbetalen op de bij ons reeds bekende tegenrekening.

Verhandelbaarheid
Omdat u fysiek eigenaar bent van uw goud of zilver heeft u vrijheid in de keuze aan wie u uw goud en zilver weer
verkoopt. U kunt het goud en zilver altijd, per direct, fysiek laten uitleveren. Goudstandaard is daarnaast altijd in de
markt als tegenpartij gezien de eerder benoemde terugkoopgarantie.
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Handelsuren
Goudstandaard is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 20:00. In die periode kunt u altijd (telefonisch) terecht voor
een aan- of verkoopprijs.
Direct fysiek opeisbaar
Wanneer uw goud en/of zilver bij Brinks ligt opgeslagen kunt u altijd aangeven dat u uw edelmetaal uit opslag wilt halen.
Hiervoor rekent Goudstandaard u enkel kosten voor uitslag (€35,-) en de kosten voor verzekerde verzending.

BTW op zilver
Goudstandaard biedt zowel zilveren munten als baren aan. De zilveren munten zijn voor particuliere beleggers die het
edelmetaal graag fysiek uitgeleverd krijgen het meest gunstig in aanschaf. De zilveren munten worden verhandeld
onder de zogeheten margeregeling. Daarbij betaalt u enkel nog 19% BTW over de marge van goudstandaard. Op zilver
baren betaalt u 19% BTW over de totale waarde. Een aanzienlijk verschil dus. Ook wanneer u als particulier zilver in
Nederland opgeslagen wilt hebben blijven de belegginsmunten het meest gunstige product. Zakelijke klanten kunnen
de BTW uiteraard verrekenen.
Opslag in het buitenland biedt voor beleggers in zilver mogelijkheden. Dit zilver ligt dan voor u opgeslagen buiten de EU,
in Zwitserland of Canada. Hierdoor wordt het zilver niet belast met de in Nederland geldende 19% BTW.

BTW vrij zilver
Goudstandaard biedt particuliere beleggers de mogelijkheid om zilverbaren vrij van BTW aan te kopen. Door uw
zilverbaren op te slaan in een Douane entrepot in Zwitserland bent u over uw fysieke zilver aankoop geen BTW
verschuldigd. Voor particuliere beleggers is het aankopen van BTW-vrij zilver een van de meest interessante manieren
om in fysiek zilver te beleggen.
Uw baren worden veilig en verzekerd opgeslagen bij VIAMAT International in Zwitserland. Binnen de opslag van VIAMAT
garandeert Goudstandaard een terugkoopgarantie. Uw baren zijn daarmee optimaal verhandelbaar. In Zwitserland
zitten wij dicht op de voorraad.

Stichting Derdengelden Goudstandaard
Wanneer u een aankoop doet bij Goudstandaard dient u deze uiteraard te betalen. Om er zeker van te zijn dat uw
gelden enkel worden gebruikt voor de overeengekomen hoeveelheid edelmetaal maakt Goudstandaard gebruik van
een Stichting Derden Gelden. Pas wanneer Goudstandaard uw aankoop volledig fysiek heeft uitgeleverd of in opslag
ligt wordt uw aankoopbedrag van de SDG overgemaakt aan Goudstandaard B.V.
Voorraad
Goudstandaard heeft de beschikking over een eigen handelsvoorraad. Hierdoor is het in de meeste gevallen mogelijk
uw bestelling direct na ontvangst van betaling uit te leveren of gereed te melden voor opslag. Het kan echter voor komen
dat de voorraad van Goudstandaard te beperkt is om uw order direct uit te leveren. U zult hierover op de hoogte worden
gesteld door Goudstandaard.
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Schematisch overzicht aankoop, verkoop en bewaring goud en zilver
Schematisch overzicht aankoop en in bewaring goud en zilver

Betaling
na eigendomsbevestiging

Stichting Derdendgelden Goudstandaard

Kooporder

Goudstandaard B.V.

Betaling

Leverancier
Betaling
Levering

Opdracht tot
bewaring of
uitlevering

Klant

Opslag / Logistiek

Eigendom

Schematisch overzicht verkoop en uit bewaring goud en zilver
Verkooporder

Goudstandaard B.V.
Betaling

Betaling
Verkooporder

Klant

Leverancier
Levering

Vrijgave aan
voorraad GS

Opslag
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Risicoprofiel van beleggen in fysiek goud en zilver
Een belegging in fysiek goud of zilver bij Goudstandaard biedt kans op mooie rendementen maar gaat net als iedere
andere belegging gepaard met risico’s. Het is van belang dat u de kenmerken en risico’s van beleggingen in fysiek goud
of zilver goed begrijpt, voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Tevens dient u zorgvuldig af te wegen of een belegging
in fysiek goud of zilver geschikt is voor u gezien uw ervaring, beleggingshorizon, overige beleggingen, financiële positie,
risicobereidheid en andere relevante omstandigheden. Wij adviseren u om voor advies een (beleggings)adviseur te
raadplegen. In de volgende paragrafen wordt een indicatie gegeven van de risico’s die relevant zijn in het licht van de
gevolgen en waarschijnlijkheid daarvan.

Koersrisico
De prijsontwikkeling van goud en zilver is afhankelijk van bewegingen in de markt. De waarde van het edelmetaal
kan hierdoor fluctueren en daarmee ook zakken tot onder de prijs waarvoor u het heeft aangekocht. In het geval dat
deze waarde tot nul daalt en u op dat moment besluit te verkopen kunt u zelfs de waarden van uw volledige belegging
verliezen.

Wisselkoersrisico
De waarde van edelmetaal wordt wereldwijd in Amerikaanse dollars uitgedrukt en verhandeld. Omdat u het edelmetaal
aankoopt in euro’s wordt de waarde van uw belegging beïnvloed door wisselkoerseffecten. Een waardestijging van de
Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro heeft een positief effect, terwijl een waardedaling in een negatief effect
resulteert.

Handelsonderbreking
Door bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat er geen handel mogelijk is waardoor het niet mogelijk is om
fysiek edelmetaal via Goudstandaard te kopen of te verkopen.
De systemen van Goudstandaard kunnen tijdelijk onbereikbaar zijn waardoor u een transactie niet op het gewenste
moment bij Goudstandaard kan worden uitgevoerd. U heeft echter alle vrijheid om uw edelmetaal bij andere partijen aan
te bieden. Een handelsonderbreking bij Goudstandaard hoeft daarmee geen handelsonderbreking voor u te betekenen.

Tegenpartijrisicos
Goudstandaard treed bij aan- en verkopen van fysiek goud en zilver op als tegenpartij. Er bestaat een risico dat een partij
aan zijn verplichtingen heeft voldaan maar de tegenpartij daarop niet aan zijn verplichtingen voldoet. In zo een geval zou
u bij een aankoop van edelmetaal wel het volledige bedrag aan de Stichting Derden Gelden hebben overgemaakt maar
krijgt u daarvoor niet het edelmetaal (in opslag) geleverd. Bij verkoop zou dit betekenen dat het edelmetaal uit opslag is
gegaan maar u daarvoor in de plaats nog niet betaald heeft gekregen.
Wanneer aangekochte goederen op voorraad zijn bij Goudstandaard betekent dit dat de producten direct na betaling
gereed komen te liggen voor opslag. U ontvangt daarop de bewaarovereenkomst van GS. Wanneer goederen niet
direct voorradig zijn kunnen levertijden ontstaan en neemt het tegenpartijrisico toe. Bij verkoop betaalt Goudstandaard
u direct nadat uw verkoop akkoord is gegeven en de goederen reeds in de opslag waren.

Operationeel risico
Dit is het risico dat door een tekortschieten in de werking van de procedures van Goudstandaard fouten niet tijdig
opgemerkt worden of zelfs fraude kan optreden. Goudstandaard beoogt dit te ondervangen door een deugdelijke
functiescheiding, een goed beschreven administratieve organisatie en een toezicht op de naleving van de afgesproken
procedures.
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Identiteitsdiefstal
Indien uw wachtwoord niet geheim blijft en in handen komt van een derde, loopt u het risico dat een derde zich
toegang verleent tot uw account verschaft. Deze derde kan daarmee enkel overgaan tot het uitvoeren van extra online
aankooptransacties. Goudstandaard zal bij het vermoeden van identiteitsdiefstal contact met u opnemen alvorens de
online order definitief door te voeren. Goudstandaard kan onbedoelde transacties als gevolg van identiteitsdiefstal
echter niet voorkomen.
Het is uitgesloten dat iemand met toegang tot uw Goudstandaard account uw fysieke edelmetaal uit opslag kan laten
nemen. Hiervoor dient immers door u persoonlijk opdracht te worden gegeven en het edelmetaal wordt pas definitief
overhandig op vertoon van een geldig legitimatie bewijs.

Verzekeringsuitsluitingen
GS draagt zorg voor een adequate verzekering van uw edelmetalen tegen diefstal en schade. Op iedere verzekering
zijn uitsluitingen van toepassing. Een volledig overzicht van de dekkingen en uitsluitingen van de verzekeringpolissen
kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden op www.goudstandaard.com.

Beëindiging Goudstandaard
In uitzonderlijke omstandigheden is Goudstandaard gerechtigd of kan zij gedwongen zijn om haar activiteiten te
beëindigen. Deze situatie kan zich onder andere voordoen indien het voor Goudstandaard niet langer mogelijk is haar
risico’s met betrekking tot het kopen en verkopen van fysiek edelmetaal afdoende af te dekken; indien de Bewaarder niet
langer als bewaarder optreedt en geen geschikte vervanger kan worden gevonden, indien Goudstandaard in surseance
of faillissement komt te verkeren, et cetera.

Wetgeving
Er kunnen wijzigingen in de toepasselijke wetgeving worden doorgevoerd, maatregelen van overheidswege worden
afgekondigd of nieuwe interpretaties van de toezichthouder op beleggingen worden gepubliceerd die gevolgen kunnen
hebben voor de exploitatie van Goudstandaard en onder meer kunnen leiden tot een verhoging van de tarieven voor
koop- en verkooptransacties via Goudstandaard.
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Beleggingskosten
Ter verduidelijking van de kosten is uitgegaan van een voorbeeld waarbij u een aankoop doet bij Goudstandaard van
500 gram goud in combinatie met opslag bij Brinks. Deze goudbaar van 500 gram zal u na een periode van 5 jaar weer
terug verkopen aan Goudstandaard. Er is uitgegaan van een jaarlijkse waardestijging van 7%. De afgelopen 15 jaar
bedroeg het gemiddeld jaarlijks rendement van goud maar liefst 14%. Alle kosten zijn inclusief BTW.
Belegging

Jaar 0

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Goudwaarde 500 gram

€ 20.000

€ 21.400

€ 22.898

€ 24.501

€ 26.216

€ 28.051

€ 20.900

€22.201

€23.592

€25.081

€26.078

€ 185

€ 198

€ 212

€ 226

Waarde belegging
Spread

€ 280

Opslagkosten
Transactiekosten

€ 35

Cummulatief kosten

€ 315

€ 561
€ 242
€ 35
€ 500

€ 697

€ 909

€ 1.135

€ 1973

Transactiekosten
Voor de aankoop van 500 gram goud betaalt u onder standaardcondities 1.4% premie bovenop de actuele spotprijs.
Deze premie is inclusief productiekosten. Wanneer u uw goud weer verkoopt aan Goudstandaard bedraagt de afslag
naar beneden 2 % op de spotprijs.
Goudstandaard hanteert voor 500 gram een standaardspread (verschil tussen aan- en verkoopprijs) van 3.4%.
Afhankelijk van uw aankoopbedrag en marktomstandigheden kan deze spread variëren. De transactiekosten bedragen
daarnaast €35,- per transactie.

Opslagkosten
GS rekent u jaarlijks een premie van 0.75% over de verzekerde waarde van uw goud en 1% over de waarde van
uw zilver dat in opslag. Deze premies zijn exclusief BTW. Voor de inslag en uitslag brengt GS u eenmalig €35,- in
rekening. Voor deze premie ligt uw goud volledig beveiligd en verzekerd in opslag. Naast de kosten voor verzekering
en opslag omvat de opslagpremie ook de jaarlijkse terugkerende kosten van toezicht door de AFM, juridische kosten,
kantoorkosten en administratieve kosten. GS brengt u per kwartaal, achteraf de kosten voor opslag in rekening over de
periode dat uw edelmetaal werkelijk in opslag heeft gelegen. De premie voor opslag wordt berekend over de hoogste
waarde van uw metaal in het verstreken kwartaal. In geval van uit opslag nemen van BTW-vrij zilver dienen tevens
inklaringskosten en de BTW over het zilver te worden betaald.

Fiscaliteiten
De waarde van uw investering bij Goudstandaard valt onder de vermogensrendementsheffing (box 3) van de
inkomstenbelasting. Over investeringen wordt een fictief rendement van 4% berekend. Over deze 4% bent u 30%
inkomstenbelasting verschuldigd. Effectief betaalt u 1,2% inkomstenbelasting over de ingelegde waarde. Zowel uw
persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels van de staat van herkomst en/of de staat van ontvangst en de
uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de specifieke persoonlijke fiscale positie.
Goudstandaard adviseert u voor fiscale aspecten verbonden aan het beleggen in fysiek goud of zilver contact op te
nemen met een fiscaal adviseur of de belastingdienst.
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Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Goudstandaard
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Goudstandaard, alsook op alle aanbiedingen
en offertes met betrekking tot die diensten. Tevens kunnen algemene voorwaarden van derden die Goudstandaard
inschakelt, van toepassing zijn. In de algemene voorwaarden van GS zijn de belangrijkste bepalingen met betrekking
tot opslag meegenomen.
Stichting Derdengelden Goudstandaard treedt op als de partij die geld van klanten ontvangt bij de aankoop van edelmetaal
bij Goudstandaard. Stichting Derdengelden Goudstandaard is een stichting en wordt in de Algemene Voorwaarden
verder SDG genoemd. SDG is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder
nummer 54682665
De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten van SDG, alsook op alle aanbiedingen en
offertes met betrekking tot die diensten. De Algemene Voorwaarden worden altijd verstrekt bij het aangaan van een
relatie met Goudstandaard, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53931718 en
bovendien terug te vinden op de website van Goudstandaard.
Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen.
Uw eventuele algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zijn in
kwartaal 2 2012 ook in het Engels beschikbaar.
De Engelse versie zal enkel een vertaling van de Nederlandse versie zijn en mag derhalve slechts als vertaling naast
de Nederlandse versie worden gebruikt. Bij eventuele verschillen is altijd de Nederlandse versie bindend.

Wijzigen Algemene Voorwaarden Goudstandaard
Goudstandaard is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Hierbij gelden onderstaande voorwaarden.
Elke wijziging in deze Algemene Voorwaarden zal Goudstandaard altijd minimaal een maand van te voren aankondigen
via haar website en door middel van een bericht naar het door u verstrekte e-mailadres.
In de periode tussen de bekendmaking en de daadwerkelijke ingangsdatum (dus uiterlijk op de dag voor de ingangsdatum)
van de hier bedoelde wijziging(en), bent u gerechtigd om de relatie met Goudstandaard eenzijdig en met onmiddellijke
ingang te beëindigen tegen overigens de voorwaarden zoals die op dat moment gelden. Aangezien de relatie met
Goudstandaard betrekking heeft op het al dan niet maken van transacties kunt u er simpelweg toe besluiten voor de
verdere aan- of verkoop van uw edelmetaal gebruik te maken van een andere speler. U kunt daarnaast aangeven niet
langer e-mails met betrekking tot (product)ontwikkelingen van Goudstandaard te ontvangen. Indien u de relatie niet
beëindigt, wordt u geacht per ingangsdatum akkoord te zijn met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
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