REGLEMENT VAN DE ACTIE TRANSFERKOSTEN
1.

Organisator van de actie

De actie “transferkosten” (hierna genoemd “de Actie”) wordt georganiseerd door TreeTop Asset
Management Belgium N.V., met hoofdzetel gevestigd te Frankenstraat 79 bus 7, B-1040 Brussel,
ondernemingsnummer 0838.480.272 (hierna genoemd “TreeTop”).
2.

Deelnemers

Elke persoon die houder is van een effectenrekening geopend bij TreeTop (hierna de effectenrekening)
geniet automatisch van de Actie.
3.

Voorwerp en voorwaarden van de Actie

TreeTop verbindt zich ertoe om op de contantenrekening geopend op naam van de Deelnemer bij
TreeTop, een som van 50 EUR te storten als forfaitaire terugbetaling van de transferkosten gedragen
door de Deelnemer per lijn van deelbewijzen van fondsen getransfereerd en gecrediteerd op de
effectenrekening tussen 1 juli 2015 en de vervaldatum van de Actie.
Overeenkomstig de Algemene voorwaarden van TreeTop, kunnen alleen de fondsen vermeld op de
lijst op de website www.treetopam.com (de “Fondsen”) op de effectenrekening worden gedeponeerd
en komen alleen deze dus in aanmerking voor de Actie.
De Deelnemer heeft slechts recht op één enkele storting van 50 EUR per compartiment van een Fonds
en per oorspronkelijke depositobank, ongeacht de per Fonds getransfereerde waarde.
De Actie is cumuleerbaar met de andere promotieacties georganiseerd door TreeTop, behoudens
andersluidende bepaling in het reglement betreffende deze promotieacties.
4.

Betaling van de transferkosten

De transferkosten zullen gecrediteerd worden op de contantenrekening geopend op naam van de
Deelnemer bij TreeTop, en dit binnen de 30 werkdagen na de datum van de transfer die recht geeft op
de uitkering van de premie of op 30 november 2015, indien deze transfer plaatsvond vóór 15
november 2015, voor zover op de datum van betaling deze contantenrekening niet is afgesloten. De
sluiting van de contantenrekening vóór de datum van uitbetaling van de transferkosten heeft
automatisch het verlies van het recht op uitbetaling van deze premie tot gevolg.
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5.

Duur van de Actie

De Actie treedt in werking op 15 november 2015 voor onbepaalde duur. TreeTop behoudt zich te allen
tijde het recht voor om de Actie te beëindigen middels een bericht op de website www.treetopam.com.
6.

Aansprakelijkheid van TreeTop

De aansprakelijkheid van TreeTop in het kader van de Actie is onderworpen aan de bepalingen van
artikel 17 van de Algemene voorwaarden van TreeTop, beschikbaar op de website
www.treetopam.com. TreeTop kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend
aan de Deelnemer door toedoen van een derde, bijvoorbeeld in geval van vertraagde transfer van
Fondsen onder bewaring bij de oorspronkelijke depositobank.
7.

Juridisch kader

De Actie wordt geregeld door onderhavig reglement evenals door de Algemene voorwaarden van
TreeTop, beschikbaar op de website www.treetopam.com, voor zover hierin niet uitdrukkelijk van dit
Reglement wordt afgeweken.
TreeTop behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voorwaarden van de Actie te wijzigen na
bericht op de website www.treetopam.com.
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