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Algemene Disclaimer
De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als
informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom
nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen
of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een
beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit artikel zijn voor uw eigen rekening en
risico. De voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en
beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de algemene voorwaarden van de bank die
consulteerbaar zijn via www.abnamroprivatebanking.be.

Aansprakelijkheid
ABN AMRO Bank N.V. noch een van zijn agenten of onderaannemers kan aansprakelijk worden gesteld voor
welke schade dan ook (inclusief verloren winsten) als gevolg van informatie in dit document of voor het gebruik
ervan.

Auteursrechten & Distributie
ABN AMRO Bank N.V., of de relevante eigenaar, behoudt alle rechten (inclusief auteursrechten,
handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) in verband met alle informatie in
dit artikel (inclusief alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). De informatie in dit artikel mag niet worden
gekopieerd, gepubliceerd, verspreid of gereproduceerd in welke vorm ook zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van ABN AMRO Bank N.V. of de gepaste toestemming van de eigenaar, met uitzondering van
het delen van artikels via de specifiek daarvoor geplaatste social media buttons. De informatie in dit document
mag voor uw persoonlijk gebruik worden afgedrukt.

US Person Disclaimer Beleggen
ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals
bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en
regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de
hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief
(maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet
bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [“US Persons” in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving].
Dit artikel of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van
Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen.
Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten
te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van
enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit artikel of kopieën daarvan dient zelf
na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit artikel en/
of het afnemen van de in dit artikel beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te
nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met
de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen.

Over ABN AMRO
ABN AMRO Bank N.V., is gevestigd in de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland, KvK
Amsterdam 34334259. Belgisch bijkantoor, Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem, België, is geregistreerd bij
de Kruispuntbank der Ondernemingen (RPR Antwerpen) onder nummer (BTW BE) 0819.210.332.
ABN AMRO Bank N.V. heeft een banklicentie van De Nederlandsche Bank (de Nederlandse centrale bank) en is
opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder het nummer 12020215.

