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Essentiële-       AMSTERDAMGOLD 

informatiedocument      
Platinabaren  
 
Doel 
In dit document wordt u essentiële informatie over dit beleggingsproduct verstrekt. Dit document is geen marketingmateriaal.  
Deze informatie in wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten en de mogelijke winsten en verliezen van dit product te 
begrijpen en u te helpen dit beleggingsproduct met andere producten te vergelijken.  
 
 
Product 
Product:    Fysieke Platinabaar  
Soort:    98.00- 99.99% puur platina 
PRIIP ontwikkelaar:  Amsterdamgold.com B.V., Pelikaanweg 8, 1118 DX Schiphol, Nederland.  
   www.amsterdamgold.com of telefoon + 31 20-6589555 voor meer informatie.   
Bewaar instelling:  AmsterdamSafe B.V. 
Bevoegde Autoriteit:  Autoriteit Financiële Markten. 
Aanmaakdatum document: 03-01-2019, 12:00:00 
 
 
Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.  
 
 

1. Wat is dit voor een product? 
 
Soort 
Fysieke platinabaren geleverd voor opslag in Nederland of Zwitserland.  
 
Doelstellingen 
Het product wordt aangeboden zodat cliënt kan beschikken over fysiek edelmetaal, wat geheel gealloceerd is en op naam gesteld. Deze producten worden 
opgeslagen in een kluizencomplex.  
 
Onderliggende waarde:   Platina 
Product valuta:  EUR 
Onderliggende valuta:   USD 
Leveringsgewicht:   Troy ounce 
Referentiemarkt trading: Wereld spotprijs 
Referentiemarkt overzichten: EUR fixing LBMA 
Bewaarder en douaneagent: AmsterdamSafe 
Betalingsdag:  1ste handelsdag/kwartaalbasis 
Einddatum:   Geen 
Handelstijden:  Werkdagen, 24/5, uitzondering banking holidays. 
 
 
Retailbelegger op wie het product (PRIIP) wordt gericht 
Dit product is bestemd voor Retailbeleggers die als doelstelling vermogensbehoud of diversificatie van het vermogen nastreven, op lange termijn. Dit 
product is bestemd voor klanten met vergevorderde kennis van complexe financiële producten. De investeerder kan verliezen dragen die kunnen oplopen 
tot het totaal verlies van het geïnvesteerd kapitaal.  
In de risico- en rendementsanalyse wordt dit beleggegingsproduct in de risicoklasse 7 op een schaal van 1 tot 7 geplaatst. In geval van twijfel dienen klanten 
contact met de verkopende instelling op te nemen, of een beleggingsadviseur.  
 

 
2. Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? 

 
Risico-Indicator 
 

 
Lager risico                  Hoger risico 
 
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product voor 5 jaar in uw bezit houdt. Het daadwerkelijk risico kan sterk variëren indien u het 
product in een vroeg stadium verkoopt en u kunt als het gevolg daarvan minder terugkrijgen. U bent mogelijk niet in staat vroeg te verkopen. U zult 
misschien aanzienlijke extra kosten moeten maken om te verkopen.  
 
De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De 
risico-indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. 
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We hebben dit product ingedeeld in klasse 7, hetgeen de hoogste risicocategorie is. Zwakke marktomstandigheden zullen waarschijnlijk een weerslag 
hebben op de mogelijkheid van de uitgevende instelling om u te betalen. Het maximaal mogelijke verlies bij het kopen van paltinabaren is gelijk aan de 
platinaprijs van de wereld spot prijs, plus de transactiekosten.  

 
De belastingwetgeving en Douane regels van het land waar de edelmetalen liggen opgeslagen kunnen invloed hebben op de  
daadwerkelijke uitbetaling. 
 
Prestatie Scenario’s 

 
 
 
 

 
 

3. Wat gebeurt er als AmsterdamGold niet kan uitbetalen? 
 
De cliënt loopt geen tegenpartij risico bij de opslag via AmsterdamGold bij AmsterdamSafe tijdens de bewaarneming. Dat betekent als AmsterdamGold in 
surseance verkeert, de cliënt zijn edelmetalen kan laten uitleveren via AmsterdamSafe. Vervolgens kan de cliënt zijn edelmetalen aanbieden bij een andere 
partij die beleggingsproducten in edelmetaal aanbiedt.  
De beleggingsproducten aangeboden door AmsterdamGold vallen niet onder de depositogarantieregeling of beleggersbeschermingsregeling.  
 
De cliënt loopt wel risico tussen het moment van aankoop/levering en verkoop/inname. Hier bent u blootgesteld aan faillissementsrisico of een eventueel 
liquiditeitstekort van AmsterdamGold. In deze trajecten bij aankoop of verkoop heeft u een tegenpartij risico op AmsterdamGold. Tijdens opslag geldt dit 
niet. De platinabaren worden opgeslagen op naam van de cliënt en blijven economisch eigendom van de cliënt 
 
 
 
 

4. Wat zijn de kosten? 
 
De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten 
omvatten éénmalige en lopende kosten.  
De bedragen die hier zijn gegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. De tabel gaat ervan uit dat u 
EUR 10.000 investeert. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. 
 
Kosten in de loop van de tijd. 
De persoon die u dit product verkoopt of u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u 
informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben 
 

 
 
 
 
Samenstelling van de kosten.  
Onderstaande tabel geeft het volgende weer: 
- Het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het einde van de aanbevolen periode van bezit.  
- De betekenis van de verschillende kostencategorieën  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belegging: EUR 10.000
Scenario's

1 jaar 2 jaar 5 jaar 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 5.167 € 4.911 € 3.882
Gemiddeld rendement p/jaar -51,71% -22,86% -18,35%
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 7.253 € 5.306 € 3.993
Gemiddeld rendement p/jaar -32,22% -20,85% -17,89%
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 8.969 € 7.665 € 6.419
Gemiddeld rendement p/jaar -16,18% -10,52% -9,71%
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 11.090 € 11.072 € 10.321
Gemiddeld rendement p/jaar 3,65% 1,15% -0,72%

Gunstig scenario

Stressscenario

Ongunstig scenario

Gematigd scenario

Belegging                   (EUR 10.000)
Indien u verkoopt
 na 1 jaar

Indien u verkoopt
 na 3 jaar

Indien u verkoopt
 na 5 jaar

Scenario's 
Totale kosten € 1.003 € 1.035 € 1.226
Effect op rendement (RIY) per jaar 8,95% 3,29% 2,48%
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5. Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uithalen? 

 
Aanbevolen periode van bezit is minimaal 5 jaar. 
 
U dient zelf te beslissen over de aanhoudperiode van uw beleggingsproduct. Over prijsontwikkelingen kan AmsterdamGold geen uitspraken doen. Bij een 
langere periode van aanhouden worden geen boetes berekend, maar wel opslagkosten. Bij het afhalen van beleggingsplatina opgeslagen in het douane 
entrepot van AmsterdamSafe, dient cliënt 21% BTW te betalen, exclusief 3% administratiekosten. 
 
 

6. Hoe kan ik een klacht indienen? 
 

Bij een klacht dient de cliënt zo spoedig mogelijk contact op te nemen met AmsterdamGold. Snelle melding van een klacht of probleem is van belang 
omdat zodoende de financiële schade beperkt kan worden. Dat kan per e-mail via sales@amsterdamgold.com, of per post: 
 
AmsterdamGold 
Afd. Klachtafhandeling 
Pelikaanweg 8 
1118 DX Schiphol 
Nederland 
 
AmsterdamGold zal vervolgens in overleg met u treden om te komen tot een acceptabele oplossing. 

Als deze oplossing naar de mening van de cliënt mening niet (geheel) voldoet, dan kan zij dit schriftelijk kenbaar maken aan AmsterdamGold. De brief 
richt u aan AmsterdamGold (Pelikaanweg 8, 1118 DX, Schiphol), ter attentie van de Directie. In deze brief dient cliënt duidelijk te maken wat er naar haar 
mening schortte aan de dienstverlening van AmsterdamGold of van Amsterdam Safe en welke oplossing of compensatie de cliënt verwacht. De cliënt 
krijgt binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging en binnen één maand zal  de  klacht  inhoudelijk worden behandeld en beantwoord. 
 
Mocht de cliënt zich niet kunnen vinden in het antwoord dat zij heeft ontvangen of heeft zij geen of niet tijdig antwoord ontvangen, dan kan 
binnen drie maanden een klacht ingediend worden bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in Den Haag. Op de website van 
het Kifid is een klachtenformulier te vinden en overige mededelingen omtrent de klachtenprocedure. AmsterdamGold is bij het Kifid 
aangesloten onder nummer 300.014969. 
 
 

 
7. Andere nuttige informatie 

 
Lees ook de aanvullende informatie, te weten; de prospectus van AmsterdamGold, het dienstverleningsdocument van AmsterdamGold, de 
Algemene Voorwaarden van AmsterdamGold, de Algemene Voorwaarden van AmsterdamSafe en de basishandleiding van AmsterdamSafe. 
Deze documenten kunt u terugvinden op: https://www.amsterdamgold.com/nl/documenten. 
 

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar.

Instapkosten 7,00%
Het effect van de reeds in de
 prijs opgenomen kosten.

Uitstapkosten 2,00%
Het effect van de uitstapkosten
 wanneer uw belegging vervalt.

Porteuilletransactiekosten 0,00%

Het effect van de kosten als wij 
onderliggende beleggingen voor het 
product aankopen/verkopen.

Andere lopende kosten 1,25%

Het effect van de kosten die wij elk jaar 
afnemen
 voor het beheer van uw beleggingen.

Eenmalige kosten

Lopende kosten
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