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Freebuy 
ACTIEVOORWAARDEN  

 

Organisator van de campagne 
Medirect Bank SA/NV (“MeDirect”) – 0553.851.093 (business registry Brussels) 
Keizerinlaan 66 
1000 Brussels 

Freebuy Actie  
Vanaf 14 juni 2022 tot en met 15 juli 2022 zullen op aankooptransacties geen makelaarslonen 
worden aangerekend voor: 

• Aandelen; en 
• ETF’s (Trackers). 

Dit geldt op alle beurzen opgenomen in het MeDirect Tarieven- en kostenoverzicht en in afwijking 
van de normaal gangbare tarieven beschikbaar op www.medirect.be.  

Voor verkooptransacties blijven de gangbare tarieven van toepassing zoals opgenomen in het 
MeDirect Tarieven- en kostenoverzicht. Belastingen zoals de taks op beursverrichtingen, 
buitenlandse taksen of enige andere belastingen blijven ten laste van de klant. 

Aan- en verkooptranstracties in obligaties en beleggingsfondsen vallen niet onder deze actie, de 
gangbare tarieven blijven van toepassing voor deze instrumenten. Commissies of kosten op 
eventuele wisselkoers verrichten voor vreemde valuta blijven van toepassing.  

Voorwaarden deelname actie 
Deze actie geldt voor in aanmerking komende Klanten en nieuwe Klanten van MeDirect.  

MeDirect behoudt zich het recht voor om klanten te weigeren in overeenstemming met haar klanten 
acceptatie beleid en de toepasselijke anti witwas- en KYC-wetgeving. MeDirect aanvaardt slechts 
natuurlijke personen als klanten, die ouder dan 18 jaar zijn en die hun officiële en fiscale woonplaats 
in België hebben. MeDirect behoudt zich het recht voor om de voordelen van de actie te weigeren of 
om terugbetalingen te eisen in geval van ten onrechte betaald bedragen en premies, in geval van 
frauduleuze deelname aan de actie of in geval van kwader trouw.   

Wijziging of vervroegde stopzetting van de actie 
MeDirect behoudt zich het recht om de looptijd van de actie te wijzigen of de actie vroegtijdig stop te 
zetten of om de inhoud van deze actievoorwaarden aan te passen. Wijzigingen of de stopzetting van 
de actie zullen worden aangekondigd op www.medirect.be. Alle transacties die lopend zijn of al 
werden ingegeven voor deze aankondiging zullen worden uitgevoerd volgens de voorwaarden die 
beschreven zijn in deze actievoorwaarden. 

Misbruik en uitsluiting van de actie 
Indien MeDirect kennis heeft dat een klant misbruik maakt van deze actie behoudt MeDirect zich het 
recht voor om de klant uit te sluiten van deze actie of de toegang tot het platform te ontzeggen. 
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AANVAARDING VAN DE ACTIEVOORWAARDEN 

Door deel te nemen aan deze actie, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze 
actievoorwaarden, ze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.  

 

 

*(Beleggings)fonds verwijst naar een ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten). Een ICBE is een 
investeringsvehikel bestaande uit meerdere investeerders en investeert hun inleg in verscheidene activa zoals 
aandelen, obligaties, liquiditeiten enz. teneinde het risico te spreiden. 

 


