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AANVRAAGFORMULIER 

EMIR1 gedelegeerde rapportageservice 
  
 

Met het ondertekenen van dit document zijn de klant en Admiral Markets UK Ltd ("Admiral Markets") het erover eens dat Admiral 

Markets namens de klant de, door de klant verrichte transacties in financiële instrumenten bij Admiral Markets, rapporteert in 

overeenstemming met Admiral Markets’ algemene voorwaarden van EMIR gedelegeerde rapportageservice. 

 

KLANTINFORMATIE 

Naam rechtspersoon:  

Rekeningnummer(s) bij 

Admiral Markets: 

 

 

(pre) LEI Code: 
 

 

VERTEGENWOORDIGER RECHTSPERSOON 

Naam:  

Vertegenwoordiger 

aangetoond met: 
☐ Statuten       ☐ Volmacht          ☐ Anders:  

KLANT ADMIRAL MARKETS UK Ltd 

Handtekening: Handtekening: 

Datum: Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 "EMIR": Europese verordening 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende OTC derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters. 
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Handtekening klant: _______________________________ 

ADMIRAL MARKETS UK Ltd 

Algemene voorwaarden van EMIR2 gedelegeerde rapportageservice 
 
Rekening houdend met het volgende:  

 

 De klant heeft een klantovereenkomst (voor rechtspersonen) gesloten met Admiral Markets UK Ltd ("Admiral Markets"), 

op grond waarvan de klant derivatentransacties ("Transacties") met Admiral Markets is aangegaan en / of voornemens 

is aan te gaan; 

 

 Vanaf 12 februari 2014 ("Startdatum Rapportage"), op grond van artikel 9 van EMIR, zijn de klant en Admiral Markets 

elk verplicht om de details van transacties te melden (en elke wijziging of beëindiging) aan een transactieregister 

opgenomen onder EMIR; 

 

 Op grond van artikel 9(1) van EMIR, mag een partij bij de transactie het verstrekken van de details van de Transactie aan 

de andere partij van de Transactie, delegeren; 

  

Admiral Markets heeft de volgende algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") opgesteld met betrekking tot gedelegeerde 

rapportageservice:  

 

1. BENOEMING  

 

1.1. Door het indienen van het ondertekende aanvraagformulier3 bij Admiral Markets, delegeert de klant aan Admiral 

Markets het rapporteren van Transacties namens de klant (zoals beschreven in artikel 2 hieronder) in overeenstemming 

met deze voorwaarden, en waarbij Admiral Markets dergelijke benoeming ("Rapportageservice") aanvaardt.  

 

1.2. Admiral Markets is niet verplicht te starten met rapportage en melding van Relevante Transacties4 voor de klant, totdat 

de klant voldoet aan alle noodzakelijke criteria, zoals vastgelegd in deze Voorwaarden.  

  

2. RAPPORTAGESERVICE  

 

2.1. In het kader van rapportageservice zal Admiral Markets een transactierapport opstellen naar een relevant 

transactieregister5 met betrekking tot elke relevante transactie ("Transactierapport").  

 

2.2. Admiral Markets kan de beslissing maken om niet voor iedere relevante transactie een Transactierapport te maken 

indien Admiral Markets redelijkerwijs van mening is dat zij niet over voldoende informatie beschikt om dit te doen.  

 

2.3. Admiral Markets zal zich redelijkerwijs inspannen om Transactierapporten op te stellen, opdat de klant Admiral Markets 

de benodigde Klant Tegenpartij Gegevens6 aanlevert (zoals beschreven in artikel 4 hieronder).  

 

2.4. Admiral Markets kan elk van de verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden delegeren aan een 

dochtermaatschappij, branche, verbonden entiteit of een andere derde partij, en de klant machtigt Admiral Markets 

om dat te doen.  

 

2.5. Niets in deze Voorwaarden beperkt Admiral Markets in het recht om de details van de Transacties op elke gewenst 

moment te rapporteren aan het Relevante Transactieregister namens Admiral Markets.  

  

 

 

                                                             
2  "EMIR": Europese verordening 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende OTC derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters. 
3 “Aanvraagformulier” door de klant ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met als doel de rapportageservice te delegeren aan 

Admiral Markets. 
4  “Relevante Transactie” historische en toekomstige transacties die tussen de klant en Admiral Markets moeten worden gemeld aan een 

transactieregister overeenkomstig artikel 9 van EMIR.  
5 “Relevante Transactieregister” de Depository Trust & Clearing Corporation ("DTCC") - het transactieregister geselecteerd door Admiral 

Markets. 
6 “Klant Tegenpartij Gegevens” de vereiste informatie ten aanzien van de klant om tabel 1 van de Reporting ITS (Counterparty Data) te 

completeren. 
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Handtekening klant: _______________________________ 

3. RAPPORTAGE DEADLINES 

 

3.1. Met het voorbehoud dat de klant aan Admiral Markets het ondertekende aanvraagformulier, LEI Code en alle 

noodzakelijke informatie, met inbegrip van de Klant Tegenpartij Gegevens aanlevert, zijn de rapportagedeadlines  

(de "Rapportagedeadlines") als volgt:  

 ten aanzien van de Relevante Transacties die ofwel (i) werden ingevoerd na 16 augustus 2012 en die open 

bleven op de Startdatum van de Rapportage of (ii) op of na de Startdatum van de Rapportage, tegen het 

einde van de werkdag na conclusie, modificatie of beëindiging van het contract;  

 ten aanzien van de Relevante Transacties die op 16 augustus 2012 uitstonden en bleven uitstaan op de 

Startdatum van de Rapportage, binnen 90 (negentig) dagen na de Startdatum van de Rapportage;  

 ten aanzien van Relevante Transacties (i) die vóór 16 augustus 2012 uitstonden en die op 16 augustus nog 

uitstaande waren, of (ii) op of na 16 augustus 2012 ingevoerd waar deze Relevante Transacties verlopen voor 

de Startdatum van de Rapportage, binnen 3 ( drie) jaar van de Startdatum van de Rapportage.  

 

3.2. Admiral Markets kan de Rapportagedeadlines direct wijzigen door het publiceren van de gewijzigde versie van deze 

voorwaarden, in het geval relevante EMIR FAQ7 of toepasselijke wetgeving wordt gewijzigd. In dat geval gaat artikel 9,1 

van deze voorwaarden niet op.  

 

4. KLANT TEGENPARTIJ GEGEVENS 

 

4.1. De klant stemt ermee in om aan Admiral Markets de Klant Tegenpartij Gegevens aan te leveren, met alle informatie die 

Admiral Markets nodig heeft om de desbetreffende velden in te vullen in tabel 1 van de Reporting ITS8. Admiral Markets 

mag ook gebruik maken van de handelsplatformen van Admiral Markets om de Klant Tegenpartij Gegevens te 

achterhalen. 

 

4.2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle relevante gegevens tijdig aan Admiral Markets 

worden aangeleverd, om de rapportage van de Relevante Transacties te laten beginnen op de Startdatum van de 

Rapportage in overeenstemming met de Relevante Rapportagedeadlines.  

  

5. TOESTEMMING DATARAPPORTAGE 

 

5.1. Door het ondertekenen en aanleveren van het aanvraagformulier aan Admiral Markets, stemt de klant in dat Admiral 

Markets de Klant Tegenpartij Gegevens rapporteert geassocieerd met elke Relevante Transactie naar:  

 een wettelijke of toezichthoudende autoriteit die het recht heeft om een dergelijke openbaarmaking op te 

vragen;  

 een geregistreerd en erkend transactieregister geselecteerd door Admiral Markets; 

 elke dochteronderneming, filiaal of geassocieerde entiteit;  

 elke derde personen of entiteiten die diensten verlenen aan Admiral Markets.  

 

6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 

6.1. Admiral Markets is niet aansprakelijk voor enig verlies, kosten, schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van, (om 

misverstanden te voorkomen) elke regelgeving gerelateerde straf of boete, het verlies van winst, omzet, handel/afzet 

(direct of indirect) als gevolg van enig handelen of verzuim in verband met deze Voorwaarden, behalve wanneer dit 

rechtstreeks voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. 

 

6.2. Admiral Markets is niet verplicht, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, het verifiëren van de geldigheid of juistheid 

van de gegevens die de opdrachtgever aan Admiral Markets aanlevert en waarop een deel van elk Transactierapport 

wordt gebaseerd. 

 

6.3. Admiral Markets biedt geen advies aan de klant met betrekking tot deze Voorwaarden. 

 

6.4. In overeenstemming met deze Voorwaarden, kan Admiral Markets enkel aansprakelijk gesteld worden door de klant. 

Admiral Markets is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het nalaten van handelen door het 

Relevante Transactieregister. De volledige aansprakelijkheid van Admiral Markets aan de klant in verband met deze 

Voorwaarden is beperkt tot EUR 1.000 (duizend Euro) per kalenderjaar. 

                                                             
7 “EMIR FAQ” de meest actuele vragen en antwoorden met betrekking tot EMIR gepubliceerd door de Europese Autoriteit voor effecten 

Markten ("ESMA").  
8  “Reporting ITS” Verordening nummer 1247/2012 van de Europese Commissie. 
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Handtekening klant: _______________________________ 

6.5. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen uit hoofde van artikel 9 van EMIR. De 

klant zal Admiral Markets vrijwaren van enig verlies, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid opgelopen door of toegekend 

tegenover Admiral Markets in verband met het leveren van de Rapportageservice aan de klant onder deze 

Voorwaarden.  

 

7. VERSTORING VAN RAPPORATGE  

 

7.1. In het geval van het optreden van een verstoring in het vermogen van Admiral Markets om een Transactierapport  in 

te dienen ("Verstoringsgebeurtenis"), zal Admiral Markets zich redelijkerwijs inspannen om dergelijke 

verstoringsgebeurtenis op te lossen, en behoudt Admiral Markets zich het recht het indienen van Transactierapporten 

stop te zetten, mocht een dergelijke verstoring blijven bestaan.  

  

8. COMMISSIE  

 

8.1. Admiral Markets brengt de klant geen commissie of kosten in rekening voor het verstrekken van de Rapportageservice.  

De Klant erkent dat deze voorwaarde in de toekomst kan worden gewijzigd in overeenstemming met de procedure 

zoals bedongen in artikel 9, en dat in een dergelijk geval de van toepassing zijnde commissie of kosten voor de 

Rapportageservice worden bepaald aan de hand van de prijslijst van Admiral Markets.  

 

9. WIJZIGING, BEEINDIGING EN OVERDRACHT VAN RECHTEN 

 

9.1. Deze Voorwaarden kunnen door Admiral Markets worden gewijzigd als dat nodig is door veranderingen in de 

rapportage-eisen, systemen of processen, toepasselijke wetgeving of om een andere soortgelijke reden. Admiral 

Markets zal de klant 7 (zeven) dagen op voorhand op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen via e-mail of via de 

website van Admiral Markets. 

 

9.2. Admiral Markets kan de levering van de Rapportageservice op elk gewenst moment beëindigen op een termijn van niet 

minder dan 1 (één) maand met voorafgaande een schriftelijke kennisgeving. De klant kan, zoals genoemd in artikel 1, 

de benoeming van Admiral Markets op elk gewenst moment beëindigen op een termijn van niet minder dan 5 (vijf) 

werkdagen met voorafgaande een schriftelijke kennisgeving.  

 

9.3. Daarbij mag Admiral Markets de levering van de Rapportageservice aan de klant onder de volgende omstandigheden 

onmiddellijk beëindigen: 

 in het geval van permanente insolvabiliteit of inleiding van een faillissementsprocedure van de klant;  

 indien, naar het oordeel van Admiral Markets, de klant in strijd handelt met haar verplichtingen van deze 

Voorwaarden of enige andere overeenkomsten tussen de klant en Admiral Markets of van regels of 

voorschriften van een toezichthoudende autoriteit of het toepasselijke recht, aangaande het vermogen van 

de klant om de verplichtingen van de klant onder deze Voorwaarden na te komen.  

  

10. SLOTBEPALINGEN 

 

10.1. Zowel Admiral Markets als de klant vertegenwoordigt en rechtvaardigt het hebben van de vereiste macht en gezag om 

zich te laten leiden door deze voorwaarden en aan de verplichtingen hieronder te kunnen voldoen.  

 

10.2. In het geval dat er een conflict of inconsistentie is tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden van enige andere 

overeenkomst tussen de klant en Admiral Markets, vervangen en overheersen de in deze Voorwaarden relevante 

bepalingen tenzij Admiral Markets en de klant schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

 

10.3. Alle geschillen of situaties die niet in deze voorwaarden worden afgedekt, zullen op basis van Admiral Markets’ 

klachtenprocedure worden opgelost. 

 

10.4. In het geval dat deze voorwaarden aan de klant zijn voorgelegd in een andere taal dan het Engels, en in het geval van 

enige tegenspraak tussen Engels en de versie van deze Voorwaarden, zal de Engelse versie, beschikbaar op de website 

van Admiral Markets, leidend zijn.  

 

10.5. Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetgeving van de Republiek van het Verenigd Koninkrijk en zijn 

onderhevig aan de exclusieve bevoegdheid van rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk.  

 

 


