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Doel van de Overeenkomst
Deze Overeenkomst inzake elektronische dienstverlening aan dealers (de “Overeenkomst") is
bedoeld ter ondersteuning van Tussenpersonen die zaken willen doen met Franklin Templeton
Investment Management Limited ("FTIML") en gebruik willen maken van de informatie,
producten en diensten die via de Nederlandse FTIML-website (de "Site") beschikbaar worden
gesteld. Uitsluitend de Tussenpersonen die met het bepaalde in deze Overeenkomst akkoord
gaan (hierna te noemen: “U”), kunnen via de Site met FTIML zaken doen.
Het bepaalde in deze Overeenkomst mag niet zodanig worden uitgelegd als zou het gaan om een
uitnodiging of aanbeveling tot het kopen of verkopen van producten van Franklin Resources,
Inc., haar dochtermaatschappijen of gelieerde ondernemingen, de FTIML-groep daaronder
begrepen (“FTIML-producten”).
Uw instemming met het bepaalde in deze Overeenkomst
Door ondertekening van deze Overeenkomst geeft u aan dat u bekend met het bepaalde in deze
Overeenkomst en dat u van de Site gebruik zult maken in overeenstemming met de toepasselijke
wet- en regelgeving en conform het bepaalde in deze Overeenkomst, inclusief eventuele
wijzigingen daarop. U bent ermee bekend dat deze Overeenkomst bedoeld is als aanvulling op en
niet ter vervanging van uw Zakelijke Voorwaarden c.q. uw Cliënt-Remisier Overeenkomst, welke
onverminderd van kracht blijven. Ingeval van strijdigheid tussen het bepaalde in uw Zakelijke
Voorwaarden c.q. uw Cliënt-Remisier Overeenkomst enerzijds en deze Overeenkomst anderzijds
heeft het bepaalde in deze Overeenkomst voorrang.
De voordelen die deze Overeenkomst u biedt
FTIML kan diensten aan u beschikbaar stellen waarmee u informatie kunt opvragen over de door
cliënten gehouden aandelen FTIML, welke cliënten u als Tussenpersoon of als dealer of record
hebben aangesteld met betrekking tot FTIML-producten ("Cliënt(en)") binnen daartoe
aangewezen rekeningen die door Cliënten of door u namens uw Cliënten bij FTIML zijn geopend
en aldaar worden aangehouden. Door de gegevens van Cliënten op deze wijze op te vragen,
verklaart u jegens FTIML dat u daartoe schriftelijk alle machtigingen en toestemmingen van uw
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Cliënten heeft verkregen. Voorts verklaart u jegens FTIML dat u uw Cliënt naar behoren heeft
ingelicht omtrent de omvang van de informatie waartoe u toegang verkrijgt, voordat uw Cliënt
bedoelde schriftelijke toestemming aan u heeft verleend. FTIML kan te allen tijde om welke
reden dan ook bepaalde producten van de productlijst van FTIML verwijderen, wijzigingen
aanbrengen in de Diensten die wij ingevolge deze Overeenkomst aan u beschikbaar stellen of
deze Diensten stopzetten.
Duur van deze Overeenkomst en beëindiging
Deze Overeenkomst kan te allen tijde om welke reden dan ook, doch niet op onredelijke gronden,
door FTIML of door u worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
wederpartij. Deze Overeenkomst eindigt automatisch bij beëindiging van de Zakelijke
Voorwaarden of uw Cliënt-Remisier Overeenkomst door FTIML of door u of dan wel ingeval u
tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in deze Overeenkomst, zulks onverminderd de
overige rechten van FTIML. FTIML behoudt zich te allen tijde, doch nimmer op onredelijke
gronden, het recht voor om u - zonder verdere aansprakelijkheid - de toegang tot de Site voor het
verrichten van transacties via de Site of het handelen in producten of diensten van FTIML via de
Site te ontzeggen of daaraan beperkingen te stellen en deze Overeenkomst te beëindigen.
Ingeval van beëindiging van deze Overeenkomst dient u het gebruik van de Site voor het
verrichten van transacties met FTIML onmiddellijk te staken en alle materialen die betrekking
hebben op FTIML terstond aan FTIML te retourneren.
Uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst
Aanvaarding van het bepaalde in deze Overeenkomst betekent dat u bepaalde verplichtingen
aangaat: u dient een schriftelijk overzicht bij te houden van de bestuursleden, functionarissen,
partners of leden, werknemers, vertegenwoordigers en agenten van uw organisatie aan wie u
machtiging heeft verleend om in het kader van deze Overeenkomst toegang te verkrijgen tot of
gebruik te maken van de Site ("Bevoegde Personen"). U dient dit overzicht desgevraagd aan
FTIML beschikbaar te stellen. U bent ervoor verantwoordelijk dat de bij u Bevoegde Personen en
alle overige personen binnen uw organisatie die toegang verkrijgen tot de Site, het bepaalde in
deze Overeenkomst en alle overige toepasselijke regelgeving in acht nemen. U dient een
redelijke mate van toezicht over de bij u Bevoegde Personen uit te oefenen teneinde ervoor te
zorgen dat zij conform het bepaalde in deze Overeenkomst en alle toepasselijke regelgeving van
de Site gebruikmaken. U bent ermee bekend dat u als Tussenpersoon verplicht bent om elke
transactiebevestiging en elk rekeningoverzicht (dan wel de elektronische versie daarvan) terstond
op juistheid en volledigheid te controleren en FTIML onmiddellijk in kennis stellen van
eventuele posten die volgens u onjuist zijn. U gaat ermee akkoord dat een eventueel bezwaar
tegen een in een bevestiging of overzicht vermelde transactie of positie binnen 10 dagen na
ontvangst daarvan moet worden ingediend. Indien u een eventueel bezwaar niet tijdig indient,
wordt u geacht met de bevestiging of het overzicht akkoord te gaan. U ontvangt een gebruikersID (“Gebruikersnaam”) en een toegangswachtwoord (“Wachtwoord”) voor elke bij u Bevoegde
Persoon. U dient de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat geheimhouding wordt
betracht, ook door de bij u Bevoegde Personen, met betrekking tot alle Gebruikersnamen en
Wachtwoorden alsmede met betrekking tot eventuele beveiligingscodes die u van FTIML heeft
ontvangen voor het wijzigen van Gebruikersnamen en Wachtwoorden. U bent als enige
verantwoordelijk voor het gebruik van informatiediensten waarbij gebruikgemaakt wordt van uw
Gebruikersnamen en Wachtwoorden of van de Gebruikersnamen en Wachtwoorden van de bij u
Bevoegde Personen. Via deze middelen aan FTIML gegeven instructies worden geacht door u te
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zijn verstuurd en akkoord bevonden en worden geacht te zijn gegeven op het moment waarop en
in de vorm waarin de betreffende instructies door FTIML zijn ontvangen, tenzij sprake is van
instructies die bij vergissing gegenereerd, herhaald, gewijzigd of anderszins beïnvloed zijn door
de systemen van FTIML of anderszins onder omstandigheden tot stand zijn gekomen die binnen
de macht van FTIML gelegen zijn. Het is u noch de bij u Bevoegde Personen toegestaan om zich
als een ander voor te doen door onder een valse of misleidende gebruikersnaam berichten te
versturen of anderszins te trachten anoniem deel te nemen. U dient onmiddellijk met FTIML
contact op te nemen ingeval u of een bij u Bevoegde Persoon:
• verlies of diefstal van een Gebruikersnaam, Wachtwoord of overige beveiligingscode
constateert;
• merkt dat zonder toestemming gebruik is gemaakt van een Gebruikersnaam, Wachtwoord
of overige beveiligingscode dan wel van de Site;
• niet binnen vijf werkdagen na het opgeven van een order namens een Cliënt een juiste
bevestiging heeft ontvangen van de betreffende transactie;
• een bevestiging heeft ontvangen van een order die niet door of namens u is opgegeven
dan wel een soortgelijke onjuiste of tegenstrijdige rapportage of informatie heeft
ontvangen.
Gebruik van e-mail
De mogelijkheid om bepaalde transacties ingevolge deze Overeenkomst via de computer te
verrichten, brengt met zich mee dat u elektronisch per e-mail en overige middelen met FTIML
kunt communiceren. U gaat ermee akkoord dat bedoelde elektronische berichtgeving onder de
navolgende voorwaarden geschiedt:
• U bent ermee bekend dat u instructies met betrekking tot FTIML-producten niet per email aan FTIML dient op te geven en dat FTIML geen uitvoering geeft aan instructies die
zij per e-mail heeft ontvangen.
• U bent ermee bekend dat FTIML de door u aan FTIML verstuurde elektronische berichten
mag controleren en opslaan en de inhoud daarvan bekend mag maken indien zij daartoe
rechtens is verplicht. FTIML is niet aansprakelijk voor schade, kosten en overige
verplichtingen als gevolg van de bekendmaking van bedoelde informatie.
• U mag geen elektronische berichten versturen waarvan de inhoud lasterlijk, obsceen,
beledigend of bedreigend is of die cliënten van de Franklin FTIML-groep aansporen om
met een concurrent van FTIML samen te werken of zaken te doen.
• U mag zonder toestemming van FTIML niet verklaren of suggereren dat uw elektronische
berichten door FTIML zijn goedgekeurd of door haar worden onderschreven.
Informatie van FTIML en van derden
Bepaalde informatie kan beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de Site of via een link op
de Site, zoals gegevens over recente verkooptransacties en overige financiële marktgegevens,
onderzoeks- en analyserapporten van derden, adviezen, koersgrafieken, nieuwsberichten en
overige informatie met betrekking tot de Producten van Franklin Templeton en overige producten
en effecten. Dergelijke informatie wordt “as is” en op basis van beschikbaarheid geleverd.
Hoewel deze informatie afkomstig is uit betrouwbaar geachte bronnen, doet Franklin Templeton
geen uitspraak en geeft zij garantie omtrent de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of
beschikbaarheid van die informatie.
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Informatie met betrekking tot rekeningen van Cliënten
Het is ook mogelijk dat u toegang verkrijgt tot informatie met betrekking tot rekeningen van
cliënten ("Rekeninggegevens van Cliënten"), welke informatie eveneens privé en van
vertrouwelijke aard is. U mag Rekeninggegevens van Cliënten uitsluitend aan daartoe
rechtsgeldig bevoegde functionarissen, werknemers of partners van uw onderneming verstrekken.
Voorts dient u ervoor te zorgen dat deze functionarissen, werknemers of partners
Rekeninggegevens van Cliënten niet aan overige personen doorgeven. U bent niet bevoegd om
Rekeninggegevens van Cliënten in te zien ten behoeve van
andere Cliënten dan de Cliënten aan wie u diensten verleent;
i.
Cliënten die hun relatie met u beëindigd hebben; of
ii.
Cliënten die aan u of FTIML hebben laten weten dat zij niet langer wensen dat u toegang
iii.
tot hun Rekeninggegevens heeft. Voorts gaat u ermee akkoord dat u de Rekeninggegevens
van uw Cliënten niet voor andere doeleinden mag gebruiken dan die waarvoor u specifiek
door uw Cliënten bent gemachtigd.
Geen advisering
U gaat ermee akkoord en bent ermee bekend dat de informatie die u ingevolge deze
Overeenkomst ontvangt, niet bedoeld is als beleggingsadvies of fiscaal of juridisch advies. U
stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het bepalen van de aard, potentiële
waarde of geschiktheid van bepaalde effecten of transacties of een bepaalde beleggingsstrategie
voor uw Cliënten. U bent bekend met uw verplichting om de rekeningen van uw Cliënten te
bewaken en om beslissingen omtrent het al dan niet beleggen in FTIML- Producten
dienovereenkomstig te nemen. Indien u zich op de inhoud of informatie baseert die u vanaf of
via de Site heeft verkregen, doet u dit voor uw eigen risico. FTIML geeft geen adviezen en doet
geen aanbevelingen ten aanzien van bepaalde FTIML-p roducten, advies omtrent de geschiktheid
van de FTIML-producten daaronder begrepen.
Vrijwaring
U verleent FTIML vrijwaring tegen alle vorderingen, schade, aansprakelijkheid en (on)kosten
(met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten van juridische bijstand) voortvloeiende uit:
vorderingen van Cliënten jegens FTIML wegens een door u niet-tijdig gedane melding van
i.
fouten in bevestigingen of rekeningoverzichten die FTIML ingevolge deze Overeenkomst
aan u heeft verstrekt;
een schending van deze Overeenkomst, de toepasselijke wet- en regelgeving of de
ii.
rechten van derden door u, waaronder begrepen inbreuk op auteursrechten en overige
eigendomsrechten en schending van het recht op privacy;
vorderingen van Cliënten als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
iii.
van uw verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst door u of door een bij u Bevoegde
Persoon als hierboven omschreven. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van deze
Overeenkomst van kracht.
Beperking van aansprakelijkheid
Behoudens ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van wezenlijke
contractuele verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst is FTIML n iet aansprakelijk voor
eenvoudige nalatigheid (simple negligence). Behoudens in geval van opzettelijk wangedrag
(wilful misconduct) of grove nalatigheid (gross negligence) zijdens FTIML is FTIML jegens u niet
aansprakelijk:

Pagina 4 van 7
DESA NL 01/03

•

•

•

•

•

voor indirecte of gevolgschade (consequential, incidental, special or indirect damages)
(met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, handelsverliezen en overige schade)
voortvloeiende uit verlies, vertraging of ongemakken met betrekking tot het gebruik van
de ingevolge deze Overeenkomst geleverde elektronische Diensten;
voor storingen in elektronische of mechanische apparatuur of communicatieverbindingen,
telefonische of overige problemen met internet, virussen, fouten, configuratieproblemen,
incompatibiliteit van computerhardware, storingen in software, niet-beschikbaarheid van
internet, internet service providers of overige apparatuur of diensten met betrekking tot
uw computer, tussenliggende computer- of communicatienetwerken of –faciliteiten,
faciliteiten voor gegevensoverdracht, telefoon of telefoonmaatschappij, dan wel voor
ongeautoriseerde toegang, diefstal, gebruiksfouten, extreme weersomstandigheden,
natuurrampen en arbeidsgeschillen;
voor schade aan uw computer, software, modem, telefoon of overige eigendommen als
gevolg van het gebruik dat u maakt van de ingevolge deze Overeenkomst aan u geleverde
elektronische Diensten;
voor schade (met inbegrip van winstderving, handelsverliezen of overige schade) in
verband met de ingevolge deze Overeenkomst aan u geleverde Diensten of informatie,
met inbegrip van onjuiste, onvolledige, niet tijdige, gebrekkige of niet beschikbare
informatie; alsmede
voor schade die u lijdt als gevolg van het feit dat u niet tijdig melding heeft gemaakt van
gebeurtenissen als bedoeld in “Uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst”.

FTIML is jegens u nimmer aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door overmacht,
rellen, oorlog of natuurverschijnselen of overige omstandigheden waarvoor FTIML niet
verantwoordelijk is (b.v. stakingen, lockouts, administratieve maatregelen van hogere instanties
in binnen- of buitenland). Ingeval van grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag alsmede in alle
overige gevallen is de aansprakelijkheid van FTIML voor schade in verband met de levering van
de in deze Overeenkomst omschreven Diensten in enig kalenderjaar beperkt tot het totaalbedrag
aan commissies dat u in het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de schade zich heeft
voorgedaan, van FTIML heeft ontvangen. Indien u in het voorgaande jaar geen commissie heeft
ontvangen, geldt een bedrag aan commissie dat te goeder trouw naar schatting voor het jaar
waarin de schade zich heeft voorgedaan, verwacht kan worden.
Internetbeveiliging
U bent ermee bekend dat derden zonder toestemming toegang kunnen verkrijgen tot gegevens,
met inbegrip van e-mails, elektronische communicatie en persoonlijke financiële gegevens, die
over en weer tussen u en FTIML worden uitgewisseld via internet, telefonisch of via overige
netwerkcommunicatiefaciliteiten of elektronische middelen. FTIML is niet verantwoordelijk voor
de beveiliging van informatie die via internet verstuurd wordt, voor de juistheid van de informatie
op de Site of voor de gevolgen van het gebruik van die informatie.
Begrip van deze Overeenkomst en handelingsbevoegdheid
U bent ermee bekend dat nu FTMIL u de mogelijkheid biedt om ingevolge deze Overeenkomst
zaken te doen, FTMIL ervan uitgaat dat u zich gebonden acht aan het bepaalde in deze
Overeenkomst alsmede aan het bepaalde in uw Zakelijke Voorwaarden c.q. uw Cliënt-Remisier
Overeenkomst. U verklaart voorts dat u het bepaalde in het huidige prospectus,
overzichtsdocument en aanvraagformulier (inclusief eventuele wijzigingen daarop) met
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betrekking tot de FTIML-producten, alsmede het bepaalde in overige overeenkomsten met
FTIML die op uw account van toepassing zijn, inclusief eventuele wijzigingen daarop, heeft
doorgelezen, begrijpt en zich daaraan gebonden acht. U verklaart dat:
u rechtsgeldig bent opgericht overeenkomstig het recht van de plaats waar de oprichting
i.
is geschied;
u volledig bevoegd en gemachtigd bent tot het aangaan en nakomen van uw
ii.
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst; en dat
deze Overeenkomst namens u door de daartoe bevoegde personen akkoord is bevonden
iii.
en rechtsgeldig is ondertekend.
U wordt geacht deze verklaring telkens te herhalen wanneer u gebruikmaakt van de elektronische
diensten die ingevolge deze Overeenkomst aan u worden geleverd.
Bescherming van handelsmerken
FTIML behoudt zich - voor zichzelf en namens gelieerde ondernemingen - alle rechten voor met
betrekking tot de handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten, octrooien en overige
industriële eigendoms - en soortgelijke rechten waarvan zij rechthebbende is.
Verkoopdocumentatie, promotie-, marketing- en advertentie- of overig schriftelijk materiaal of
drukwerk en informatie of gegevens over resultaten waarbij gebruikgemaakt wordt van de
handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten of industriële eigendoms - of soortgelijke rechten
van FTIML en/of gelieerde ondernemingen, mogen uitsluitend door of namens u of met uw
toestemming opgesteld, gedistribueerd, besteld en/of verstrekt worden met de voorafgaande
schriftelijke toestemming van FTIML of haar vertegenwoordiger (dit geldt niet voor
documentatie, materiaal, informatie of gegevens die door FTIML zijn opgesteld en door FTIML
aan u zijn aangeleverd en evenmin voor informatie of gegevens over resultaten afkomstig van
derden). Bij gebreke van bedoelde voorafgaande schriftelijke toestemming is FTIML gerechtigd
om deze Overeenkomst terstond te beëindigen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn,
onverminderd haar recht om ingevolge deze Overeenkomst of uit anderen hoofde
schadevergoeding jegens u te vorderen of zich jegens u op vrijwaring te beroepen. Ingeval van
beëindiging van deze Overeenkomst dient u het gebruik van de handelsmerken, handelsnamen,
auteursrechten of industriële eigendoms - of soortgelijke rechten van FTIML te staken en beslist
FTIML of u bovengenoemde documentatie en materialen waarbij gebruik is gemaakt van de
handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten of industriële eigendoms - of soortgelijke rechten
van FTIML of gelieerde ondernemingen (i) onmiddellijk dient te vernietigen dan wel (ii) dient te
retourneren.
U mag na beëindiging van deze Overeenkomst geen gebruikmaken van of aanspraak maken op
de handelsmerken of overige logo’s, merken of modellen waarvan FTIML en gelieerde
ondernemingen rechthebbende zijn of die door hen worden gebruikt. Ook mag u niet langer
gebruikmaken van de FTIML- producten.
Wijzigingen in deze Overeenkomst
U ontvangt bericht van eventuele wijzigingen in deze Overeenkomst. U wordt geacht met deze
wijzigingen akkoord te zijn gegaan tenzij u binnen een maand na van de wijziging in kennis te
zijn gesteld, een schriftelijk bezwaar indient.
Overdracht
Het is u niet toegestaan om uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FTIML geheel of gedeeltelijk aan een
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ander over te dragen.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in Amsterdam
is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen of vorderingen
voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze Overeenkomst. Partijen onderwerpen zich
daartoe aan de bevoegdheid van bedoelde rechter.
Overige
Ingeval een of meer bepalingen in deze Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk ongeldig blijken te
zijn, blijven de overige bepalingen in deze Overeenkomst onverminderd van kracht. De ongeldige
bepaling zal alsdan worden vervangen door een gepaste regeling die de intentie van partijen bij
het aangaan van deze Overeenkomst – voor zover rechtens mogelijk – zoveel mogelijk benadert.
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Deze overeenkomst is getekend voor en namens
Uw bedrijfsnaam:

............................................….................................................

Door
Handtekening:

................................................................................................

Naam:

................................................................................................

Plaats:

…….........................................................................................

Datum:

…….........................................................................................

En voor en namens Franklin Templeton Investment Management Limited
Door
Handtekening:

….............................................................................................

Naam:

................................................................................................

En door
Handtekening:

………......................................................................................

Naam:

................................................................................................

Plaats:

................................................................................................

Datum:

................................................................................................

Overeenkomst Inzake Elektronische Dienstverlening Aan Dealers
Tussen
Franklin Templeton Investment Management Limited
En
....................................
Doel van de Overeenkomst
Deze Overeenkomst inzake elektronische dienstverlening aan dealers (de “Overeenkomst") is
bedoeld ter ondersteuning van Tussenpersonen die zaken willen doen met Franklin Templeton
Investment Management Limited ("FTIML") en gebruik willen maken van de informatie,
producten en diensten die via de Nederlandse FTIML-website (de "Site") beschikbaar worden
gesteld. Uitsluitend de Tussenpersonen die met het bepaalde in deze Overeenkomst akkoord
gaan (hierna te noemen: “U”), kunnen via de Site met FTIML zaken doen.
Het bepaalde in deze Overeenkomst mag niet zodanig worden uitgelegd als zou het gaan om een
uitnodiging of aanbeveling tot het kopen of verkopen van producten van Franklin Resources,
Inc., haar dochtermaatschappijen of gelieerde ondernemingen, de FTIML-groep daaronder
begrepen (“FTIML-producten”).
Uw instemming met het bepaalde in deze Overeenkomst
Door ondertekening van deze Overeenkomst geeft u aan dat u bekend met het bepaalde in deze
Overeenkomst en dat u van de Site gebruik zult maken in overeenstemming met de toepasselijke
wet- en regelgeving en conform het bepaalde in deze Overeenkomst, inclusief eventuele
wijzigingen daarop. U bent ermee bekend dat deze Overeenkomst bedoeld is als aanvulling op en
niet ter vervanging van uw Zakelijke Voorwaarden c.q. uw Cliënt-Remisier Overeenkomst, welke
onverminderd van kracht blijven. Ingeval van strijdigheid tussen het bepaalde in uw Zakelijke
Voorwaarden c.q. uw Cliënt-Remisier Overeenkomst enerzijds en deze Overeenkomst anderzijds
heeft het bepaalde in deze Overeenkomst voorrang.
De voordelen die deze Overeenkomst u biedt
FTIML kan diensten aan u beschikbaar stellen waarmee u informatie kunt opvragen over de door
cliënten gehouden aandelen FTIML, welke cliënten u als Tussenpersoon of als dealer of record
hebben aangesteld met betrekking tot FTIML-producten ("Cliënt(en)") binnen daartoe
aangewezen rekeningen die door Cliënten of door u namens uw Cliënten bij FTIML zijn geopend
en aldaar worden aangehouden. Door de gegevens van Cliënten op deze wijze op te vragen,
verklaart u jegens FTIML dat u daartoe schriftelijk alle machtigingen en toestemmingen van uw
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Cliënten heeft verkregen. Voorts verklaart u jegens FTIML dat u uw Cliënt naar behoren heeft
ingelicht omtrent de omvang van de informatie waartoe u toegang verkrijgt, voordat uw Cliënt
bedoelde schriftelijke toestemming aan u heeft verleend. FTIML kan te allen tijde om welke
reden dan ook bepaalde producten van de productlijst van FTIML verwijderen, wijzigingen
aanbrengen in de Diensten die wij ingevolge deze Overeenkomst aan u beschikbaar stellen of
deze Diensten stopzetten.
Duur van deze Overeenkomst en beëindiging
Deze Overeenkomst kan te allen tijde om welke reden dan ook, doch niet op onredelijke gronden,
door FTIML of door u worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
wederpartij. Deze Overeenkomst eindigt automatisch bij beëindiging van de Zakelijke
Voorwaarden of uw Cliënt-Remisier Overeenkomst door FTIML of door u of dan wel ingeval u
tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in deze Overeenkomst, zulks onverminderd de
overige rechten van FTIML. FTIML behoudt zich te allen tijde, doch nimmer op onredelijke
gronden, het recht voor om u - zonder verdere aansprakelijkheid - de toegang tot de Site voor het
verrichten van transacties via de Site of het handelen in producten of diensten van FTIML via de
Site te ontzeggen of daaraan beperkingen te stellen en deze Overeenkomst te beëindigen.
Ingeval van beëindiging van deze Overeenkomst dient u het gebruik van de Site voor het
verrichten van transacties met FTIML onmiddellijk te staken en alle materialen die betrekking
hebben op FTIML terstond aan FTIML te retourneren.
Uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst
Aanvaarding van het bepaalde in deze Overeenkomst betekent dat u bepaalde verplichtingen
aangaat: u dient een schriftelijk overzicht bij te houden van de bestuursleden, functionarissen,
partners of leden, werknemers, vertegenwoordigers en agenten van uw organisatie aan wie u
machtiging heeft verleend om in het kader van deze Overeenkomst toegang te verkrijgen tot of
gebruik te maken van de Site ("Bevoegde Personen"). U dient dit overzicht desgevraagd aan
FTIML beschikbaar te stellen. U bent ervoor verantwoordelijk dat de bij u Bevoegde Personen en
alle overige personen binnen uw organisatie die toegang verkrijgen tot de Site, het bepaalde in
deze Overeenkomst en alle overige toepasselijke regelgeving in acht nemen. U dient een
redelijke mate van toezicht over de bij u Bevoegde Personen uit te oefenen teneinde ervoor te
zorgen dat zij conform het bepaalde in deze Overeenkomst en alle toepasselijke regelgeving van
de Site gebruikmaken. U bent ermee bekend dat u als Tussenpersoon verplicht bent om elke
transactiebevestiging en elk rekeningoverzicht (dan wel de elektronische versie daarvan) terstond
op juistheid en volledigheid te controleren en FTIML onmiddellijk in kennis stellen van
eventuele posten die volgens u onjuist zijn. U gaat ermee akkoord dat een eventueel bezwaar
tegen een in een bevestiging of overzicht vermelde transactie of positie binnen 10 dagen na
ontvangst daarvan moet worden ingediend. Indien u een eventueel bezwaar niet tijdig indient,
wordt u geacht met de bevestiging of het overzicht akkoord te gaan. U ontvangt een gebruikersID (“Gebruikersnaam”) en een toegangswachtwoord (“Wachtwoord”) voor elke bij u Bevoegde
Persoon. U dient de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat geheimhouding wordt
betracht, ook door de bij u Bevoegde Personen, met betrekking tot alle Gebruikersnamen en
Wachtwoorden alsmede met betrekking tot eventuele beveiligingscodes die u van FTIML heeft
ontvangen voor het wijzigen van Gebruikersnamen en Wachtwoorden. U bent als enige
verantwoordelijk voor het gebruik van informatiediensten waarbij gebruikgemaakt wordt van uw
Gebruikersnamen en Wachtwoorden of van de Gebruikersnamen en Wachtwoorden van de bij u
Bevoegde Personen. Via deze middelen aan FTIML gegeven instructies worden geacht door u te
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zijn verstuurd en akkoord bevonden en worden geacht te zijn gegeven op het moment waarop en
in de vorm waarin de betreffende instructies door FTIML zijn ontvangen, tenzij sprake is van
instructies die bij vergissing gegenereerd, herhaald, gewijzigd of anderszins beïnvloed zijn door
de systemen van FTIML of anderszins onder omstandigheden tot stand zijn gekomen die binnen
de macht van FTIML gelegen zijn. Het is u noch de bij u Bevoegde Personen toegestaan om zich
als een ander voor te doen door onder een valse of misleidende gebruikersnaam berichten te
versturen of anderszins te trachten anoniem deel te nemen. U dient onmiddellijk met FTIML
contact op te nemen ingeval u of een bij u Bevoegde Persoon:
• verlies of diefstal van een Gebruikersnaam, Wachtwoord of overige beveiligingscode
constateert;
• merkt dat zonder toestemming gebruik is gemaakt van een Gebruikersnaam, Wachtwoord
of overige beveiligingscode dan wel van de Site;
• niet binnen vijf werkdagen na het opgeven van een order namens een Cliënt een juiste
bevestiging heeft ontvangen van de betreffende transactie;
• een bevestiging heeft ontvangen van een order die niet door of namens u is opgegeven
dan wel een soortgelijke onjuiste of tegenstrijdige rapportage of informatie heeft
ontvangen.
Gebruik van e-mail
De mogelijkheid om bepaalde transacties ingevolge deze Overeenkomst via de computer te
verrichten, brengt met zich mee dat u elektronisch per e-mail en overige middelen met FTIML
kunt communiceren. U gaat ermee akkoord dat bedoelde elektronische berichtgeving onder de
navolgende voorwaarden geschiedt:
• U bent ermee bekend dat u instructies met betrekking tot FTIML-producten niet per email aan FTIML dient op te geven en dat FTIML geen uitvoering geeft aan instructies die
zij per e-mail heeft ontvangen.
• U bent ermee bekend dat FTIML de door u aan FTIML verstuurde elektronische berichten
mag controleren en opslaan en de inhoud daarvan bekend mag maken indien zij daartoe
rechtens is verplicht. FTIML is niet aansprakelijk voor schade, kosten en overige
verplichtingen als gevolg van de bekendmaking van bedoelde informatie.
• U mag geen elektronische berichten versturen waarvan de inhoud lasterlijk, obsceen,
beledigend of bedreigend is of die cliënten van de Franklin FTIML-groep aansporen om
met een concurrent van FTIML samen te werken of zaken te doen.
• U mag zonder toestemming van FTIML niet verklaren of suggereren dat uw elektronische
berichten door FTIML zijn goedgekeurd of door haar worden onderschreven.
Informatie van FTIML en van derden
Bepaalde informatie kan beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de Site of via een link op
de Site, zoals gegevens over recente verkooptransacties en overige financiële marktgegevens,
onderzoeks- en analyserapporten van derden, adviezen, koersgrafieken, nieuwsberichten en
overige informatie met betrekking tot de Producten van Franklin Templeton en overige producten
en effecten. Dergelijke informatie wordt “as is” en op basis van beschikbaarheid geleverd.
Hoewel deze informatie afkomstig is uit betrouwbaar geachte bronnen, doet Franklin Templeton
geen uitspraak en geeft zij garantie omtrent de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of
beschikbaarheid van die informatie.
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Informatie met betrekking tot rekeningen van Cliënten
Het is ook mogelijk dat u toegang verkrijgt tot informatie met betrekking tot rekeningen van
cliënten ("Rekeninggegevens van Cliënten"), welke informatie eveneens privé en van
vertrouwelijke aard is. U mag Rekeninggegevens van Cliënten uitsluitend aan daartoe
rechtsgeldig bevoegde functionarissen, werknemers of partners van uw onderneming verstrekken.
Voorts dient u ervoor te zorgen dat deze functionarissen, werknemers of partners
Rekeninggegevens van Cliënten niet aan overige personen doorgeven. U bent niet bevoegd om
Rekeninggegevens van Cliënten in te zien ten behoeve van
andere Cliënten dan de Cliënten aan wie u diensten verleent;
i.
Cliënten die hun relatie met u beëindigd hebben; of
ii.
Cliënten die aan u of FTIML hebben laten weten dat zij niet langer wensen dat u toegang
iii.
tot hun Rekeninggegevens heeft. Voorts gaat u ermee akkoord dat u de Rekeninggegevens
van uw Cliënten niet voor andere doeleinden mag gebruiken dan die waarvoor u specifiek
door uw Cliënten bent gemachtigd.
Geen advisering
U gaat ermee akkoord en bent ermee bekend dat de informatie die u ingevolge deze
Overeenkomst ontvangt, niet bedoeld is als beleggingsadvies of fiscaal of juridisch advies. U
stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het bepalen van de aard, potentiële
waarde of geschiktheid van bepaalde effecten of transacties of een bepaalde beleggingsstrategie
voor uw Cliënten. U bent bekend met uw verplichting om de rekeningen van uw Cliënten te
bewaken en om beslissingen omtrent het al dan niet beleggen in FTIML- Producten
dienovereenkomstig te nemen. Indien u zich op de inhoud of informatie baseert die u vanaf of
via de Site heeft verkregen, doet u dit voor uw eigen risico. FTIML geeft geen adviezen en doet
geen aanbevelingen ten aanzien van bepaalde FTIML-p roducten, advies omtrent de geschiktheid
van de FTIML-producten daaronder begrepen.
Vrijwaring
U verleent FTIML vrijwaring tegen alle vorderingen, schade, aansprakelijkheid en (on)kosten
(met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten van juridische bijstand) voortvloeiende uit:
vorderingen van Cliënten jegens FTIML wegens een door u niet-tijdig gedane melding van
i.
fouten in bevestigingen of rekeningoverzichten die FTIML ingevolge deze Overeenkomst
aan u heeft verstrekt;
een schending van deze Overeenkomst, de toepasselijke wet- en regelgeving of de
ii.
rechten van derden door u, waaronder begrepen inbreuk op auteursrechten en overige
eigendomsrechten en schending van het recht op privacy;
vorderingen van Cliënten als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
iii.
van uw verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst door u of door een bij u Bevoegde
Persoon als hierboven omschreven. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van deze
Overeenkomst van kracht.
Beperking van aansprakelijkheid
Behoudens ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van wezenlijke
contractuele verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst is FTIML n iet aansprakelijk voor
eenvoudige nalatigheid (simple negligence). Behoudens in geval van opzettelijk wangedrag
(wilful misconduct) of grove nalatigheid (gross negligence) zijdens FTIML is FTIML jegens u niet
aansprakelijk:
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•

•

•

•

•

voor indirecte of gevolgschade (consequential, incidental, special or indirect damages)
(met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, handelsverliezen en overige schade)
voortvloeiende uit verlies, vertraging of ongemakken met betrekking tot het gebruik van
de ingevolge deze Overeenkomst geleverde elektronische Diensten;
voor storingen in elektronische of mechanische apparatuur of communicatieverbindingen,
telefonische of overige problemen met internet, virussen, fouten, configuratieproblemen,
incompatibiliteit van computerhardware, storingen in software, niet-beschikbaarheid van
internet, internet service providers of overige apparatuur of diensten met betrekking tot
uw computer, tussenliggende computer- of communicatienetwerken of –faciliteiten,
faciliteiten voor gegevensoverdracht, telefoon of telefoonmaatschappij, dan wel voor
ongeautoriseerde toegang, diefstal, gebruiksfouten, extreme weersomstandigheden,
natuurrampen en arbeidsgeschillen;
voor schade aan uw computer, software, modem, telefoon of overige eigendommen als
gevolg van het gebruik dat u maakt van de ingevolge deze Overeenkomst aan u geleverde
elektronische Diensten;
voor schade (met inbegrip van winstderving, handelsverliezen of overige schade) in
verband met de ingevolge deze Overeenkomst aan u geleverde Diensten of informatie,
met inbegrip van onjuiste, onvolledige, niet tijdige, gebrekkige of niet beschikbare
informatie; alsmede
voor schade die u lijdt als gevolg van het feit dat u niet tijdig melding heeft gemaakt van
gebeurtenissen als bedoeld in “Uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst”.

FTIML is jegens u nimmer aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door overmacht,
rellen, oorlog of natuurverschijnselen of overige omstandigheden waarvoor FTIML niet
verantwoordelijk is (b.v. stakingen, lockouts, administratieve maatregelen van hogere instanties
in binnen- of buitenland). Ingeval van grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag alsmede in alle
overige gevallen is de aansprakelijkheid van FTIML voor schade in verband met de levering van
de in deze Overeenkomst omschreven Diensten in enig kalenderjaar beperkt tot het totaalbedrag
aan commissies dat u in het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de schade zich heeft
voorgedaan, van FTIML heeft ontvangen. Indien u in het voorgaande jaar geen commissie heeft
ontvangen, geldt een bedrag aan commissie dat te goeder trouw naar schatting voor het jaar
waarin de schade zich heeft voorgedaan, verwacht kan worden.
Internetbeveiliging
U bent ermee bekend dat derden zonder toestemming toegang kunnen verkrijgen tot gegevens,
met inbegrip van e-mails, elektronische communicatie en persoonlijke financiële gegevens, die
over en weer tussen u en FTIML worden uitgewisseld via internet, telefonisch of via overige
netwerkcommunicatiefaciliteiten of elektronische middelen. FTIML is niet verantwoordelijk voor
de beveiliging van informatie die via internet verstuurd wordt, voor de juistheid van de informatie
op de Site of voor de gevolgen van het gebruik van die informatie.
Begrip van deze Overeenkomst en handelingsbevoegdheid
U bent ermee bekend dat nu FTMIL u de mogelijkheid biedt om ingevolge deze Overeenkomst
zaken te doen, FTMIL ervan uitgaat dat u zich gebonden acht aan het bepaalde in deze
Overeenkomst alsmede aan het bepaalde in uw Zakelijke Voorwaarden c.q. uw Cliënt-Remisier
Overeenkomst. U verklaart voorts dat u het bepaalde in het huidige prospectus,
overzichtsdocument en aanvraagformulier (inclusief eventuele wijzigingen daarop) met
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betrekking tot de FTIML-producten, alsmede het bepaalde in overige overeenkomsten met
FTIML die op uw account van toepassing zijn, inclusief eventuele wijzigingen daarop, heeft
doorgelezen, begrijpt en zich daaraan gebonden acht. U verklaart dat:
u rechtsgeldig bent opgericht overeenkomstig het recht van de plaats waar de oprichting
i.
is geschied;
u volledig bevoegd en gemachtigd bent tot het aangaan en nakomen van uw
ii.
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst; en dat
deze Overeenkomst namens u door de daartoe bevoegde personen akkoord is bevonden
iii.
en rechtsgeldig is ondertekend.
U wordt geacht deze verklaring telkens te herhalen wanneer u gebruikmaakt van de elektronische
diensten die ingevolge deze Overeenkomst aan u worden geleverd.
Bescherming van handelsmerken
FTIML behoudt zich - voor zichzelf en namens gelieerde ondernemingen - alle rechten voor met
betrekking tot de handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten, octrooien en overige
industriële eigendoms - en soortgelijke rechten waarvan zij rechthebbende is.
Verkoopdocumentatie, promotie-, marketing- en advertentie- of overig schriftelijk materiaal of
drukwerk en informatie of gegevens over resultaten waarbij gebruikgemaakt wordt van de
handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten of industriële eigendoms - of soortgelijke rechten
van FTIML en/of gelieerde ondernemingen, mogen uitsluitend door of namens u of met uw
toestemming opgesteld, gedistribueerd, besteld en/of verstrekt worden met de voorafgaande
schriftelijke toestemming van FTIML of haar vertegenwoordiger (dit geldt niet voor
documentatie, materiaal, informatie of gegevens die door FTIML zijn opgesteld en door FTIML
aan u zijn aangeleverd en evenmin voor informatie of gegevens over resultaten afkomstig van
derden). Bij gebreke van bedoelde voorafgaande schriftelijke toestemming is FTIML gerechtigd
om deze Overeenkomst terstond te beëindigen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn,
onverminderd haar recht om ingevolge deze Overeenkomst of uit anderen hoofde
schadevergoeding jegens u te vorderen of zich jegens u op vrijwaring te beroepen. Ingeval van
beëindiging van deze Overeenkomst dient u het gebruik van de handelsmerken, handelsnamen,
auteursrechten of industriële eigendoms - of soortgelijke rechten van FTIML te staken en beslist
FTIML of u bovengenoemde documentatie en materialen waarbij gebruik is gemaakt van de
handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten of industriële eigendoms - of soortgelijke rechten
van FTIML of gelieerde ondernemingen (i) onmiddellijk dient te vernietigen dan wel (ii) dient te
retourneren.
U mag na beëindiging van deze Overeenkomst geen gebruikmaken van of aanspraak maken op
de handelsmerken of overige logo’s, merken of modellen waarvan FTIML en gelieerde
ondernemingen rechthebbende zijn of die door hen worden gebruikt. Ook mag u niet langer
gebruikmaken van de FTIML- producten.
Wijzigingen in deze Overeenkomst
U ontvangt bericht van eventuele wijzigingen in deze Overeenkomst. U wordt geacht met deze
wijzigingen akkoord te zijn gegaan tenzij u binnen een maand na van de wijziging in kennis te
zijn gesteld, een schriftelijk bezwaar indient.
Overdracht
Het is u niet toegestaan om uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FTIML geheel of gedeeltelijk aan een
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ander over te dragen.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in Amsterdam
is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen of vorderingen
voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze Overeenkomst. Partijen onderwerpen zich
daartoe aan de bevoegdheid van bedoelde rechter.
Overige
Ingeval een of meer bepalingen in deze Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk ongeldig blijken te
zijn, blijven de overige bepalingen in deze Overeenkomst onverminderd van kracht. De ongeldige
bepaling zal alsdan worden vervangen door een gepaste regeling die de intentie van partijen bij
het aangaan van deze Overeenkomst – voor zover rechtens mogelijk – zoveel mogelijk benadert.
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Deze overeenkomst is getekend voor en namens
Uw bedrijfsnaam:

............................................….................................................

Door
Handtekening:

................................................................................................

Naam:

................................................................................................

Plaats:

…….........................................................................................

Datum:

…….........................................................................................

En voor en namens Franklin Templeton Investment Management Limited
Door
Handtekening:

….............................................................................................

Naam:

................................................................................................

En door
Handtekening:

………......................................................................................

Naam:

................................................................................................

Plaats:

................................................................................................

Datum:

................................................................................................

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS eBUSINESS
Registratiegegevens
Role:

Registration ID:

Dealer ID:

Branch ID:

Naam
Voornaam:
Achternaam:

Adres
Maatschappij Naam:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Land:
Franklin Templeton Servicekantoor:

Telefoonnummer:
Emailadres:

Handtekening:
Datum:
Plaats:

Rep ID:

