Openen van een rekening bij DeGiro en instappen in de
Helder. fondsen
U kunt bij DeGiro geheel online en zonder kosten een rekening openen. Binnen 10 minuten kunt u
beleggingen aankopen en participatiehouder worden in de Helder. Beleggingsfondsen!
1) Allereerst dient u een rekening bij DeGiro
te openen op uw naam alwaar de
beleggingen worden aangehouden. Een
rekening openen bij DeGiro kan geheel
via een online openingswizard.
Via https://www.degiro.nl/registration/nl
gaat u gelijk naar de openingswizard en
treft u het scherm zoals rechts getoond.

2) Nadat er een keuze is
gemaakt worden er
diverse zaken gevraagd
omtrent de nieuwe
rekeninghouder waarbij
naast de NAW-gegevens
ook de bankgegevens
worden gevraagd van de
tegenrekening.

3) Na het invoeren van de gegevens worden deze ter controle getoond en kunnen desgewenst nog
wijzigingen worden doorgevoerd.

4) Na deze controle volgt de
afgeleide identificatie door
middel van een eerste
storting op uw eigen rekening
bij DeGiro.
U kunt direct per iDEAL geld
overmaken dan wel op een
later tijdstip geld overmaken.

Hoe dat kan? Kijk op:. https://www.degiro.nl/helpcenter/xfaqcategory.html?faqcatid=5
5) Na deze stap wordt een email gestuurd naar het opgegeven emailadres en tevens de algemene
voorwaarden getoond in een scherm.
In deze email staat een link
naar de bij de DeGiro
geopende rekening. Er dienen
diverse zaken voor akkoord
aangeklikt te worden omtrent
het onderkennen van de
risico’s behorend bij
beleggen, effectenkrediet en
andere zaken.

6) Nu de rekening is geopend kan er worden ingestapt in de Helder. Beleggingsfondsen. U logt in
op uw rekening en klikt op het zoekvenster (zie afbeelding) en zoekt op: HELDER.

Er zijn twee matches gevonden. Kies voor Fundshare Post Helder. Aandelen Fund.
7) Vervolgens kiest u het gewenste bedrag en verstuurt de order. Op het volgende handelsmoment
wordt uw opdracht uitgevoerd.

Orders opgegeven voor 16:00 worden de eerstvolgende beursdag verwerkt en uitgevoerd.
Orders ingevoerd na 16:00 worden de beursdag na de eerstvolgende beursdag verwerkt en
uitgevoerd.
8) U bent participatiehouder in Helder. Aandelen Fund en profiteert van wat de aandelenmarkt te
bieden heeft.
Indien u hulp nodig heeft dan kunt u contact opnemen met DeGiro.Belt u hiervoor naar
020 535 34 96, of email naar klanten@degiro.nl.
NB1:

Als de rekening een ‘zakelijke’ rekening betreft, of een zgn. ‘en/of’ rekening, dan is dit ook
mogelijk, maar geldt een iets afwijkende procedure. Deze vindt u terug op
https://www.degiro.nl/helpcenter/xfaqdetails.html?faqcatid=11&faqid=19

NB2:

Ook het openen van een Box 1 rekening (Banksparen) is mogelijk bij DeGiro. En er kan
tevens een waardeoverdracht van een bestaande beleggingspolis naar DeGiro fiscaal
geruisloos en kosteloos plaatsvinden! Voor het openen en overboeken van deze
mogelijkheden dienen andere documenten worden ingevuld. Deze vindt u terug op
https://www.degiro.nl/helpcenter/xfaqdetails.html?faqcatid=11&faqid=15

