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1. Algemeen 
Handel op de NPEX-effectenbeurs is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 en 16:00 uur met uitzondering 
van de dagen waarop de NPEX-effectenbeurs gesloten is. Voor een overzicht van de dagen waarop de 
beurs gesloten is of waarop afwijkende openingstijden van toepassing zijn verwijzen wij u graag door 
naar onze website. 
 
1.1 Orderboek 

Orders worden gedurende de handelstijden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten 
de handelstijden kunnen deelnemers een Instructie tot een Order inleggen, maar zal deze niet worden 
uitgevoerd. 
 

1.2 Soorten effecten op NPEX 

Op NPEX zijn verschillende soorten effecten genoteerd, waarvan de meeste verhandelbaar zijn op de 
NPEX-effectenbeurs. Op www.npex.nl/effectenbeurs treft u een overzicht aan van alle noteringen en 
soorten effecten die verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs. 
 
1.3 Informatie over de effecten en de onderneming 

Voor informatie over de genoteerde ondernemingen, verwijst NPEX u naar het bedrijfsprofiel op de NPEX 
website en naar de website van de onderneming zelf. NPEX heeft op haar website per onderneming een 
aantal pagina’s ingericht waarop relevante informatie wordt gepubliceerd. Onderstaand treft u een 
overzicht van de meest gebruikte pagina’s: 
 
 

 
 
 
Bedrijfsprofiel  : Samenvatting van de onderneming en uitgegeven effecten.  
Effecten  : Specificaties van de door de onderneming uitgegeven effecten. 
Documenten  : Belangrijke documenten zoals het prospectus, statuten en jaarcijfers. 
Nieuws   : Nieuwsberichten afkomstig van NPEX, de onderneming zelf of de pers.  
Aanbod  : Hier ziet u welke effecten de onderneming heeft uitgegeven op NPEX. Kies   

het gewenste effect en u ziet de laatste ontwikkelingen van de beurskoers. In 
het orderboek ziet u de openstaande koop- en verkooporders. De 
transactiehistorie geeft een overzicht van wanneer, aantal en tegen welke prijs 
het effect is verhandeld. 

  

https://www.npex.nl/effectenbeurs/
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2. Geld overboeken 
 

2.1  Geld overmaken naar uw NPEX-rekening 

Dit doet u via een overboeking van uw bankrekening naar uw NPEX-rekening. Bij de overboeking dient u 
onderstaande instructie te gebruiken: 

IBAN: NL59 INGB 0661 4576 72 
T.n.v.: Stichting NPEX Bewaarbedrijf 
Onder vermelding van: Uw 6-cijferige NPEX-rekeningnummer 
 
Let op: NPEX streeft er naar om uw storting de eerst volgende werkdag te verwerken. Echter kan de 
verwerking van uw storting langer duren indien de storting van een andere bankrekening dan uw 
tegenrekening afkomstig is (zie wijzigen tegenrekening of koppelen nieuwe bankrekening), of omdat de 
omschrijving van uw storting afwijkt van bovengenoemde instructie.  

NPEX accepteert alleen overboekingen van bankrekeningen bij banken uit de Europese 
Unie en waarvan de tenaamstelling bij de bank exact overeenkomt met de naam van de 

NPEX-rekening. 

 
2.2  Geld overboeken naar uw tegenrekening 

1. Ga naar het tabblad ‘Portfolio’ 
2. Kies ‘Order’ onder Wallet/Geldsaldo. 
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Let op: u kunt alleen niet-geblokkeerde saldi opnemen. Het saldo kan geblokkeerd zijn vanwege: 

• een lopende inschrijving op een emissie 

• een ingelegd actief bod (bod plus kosten)  

• een reeds ingevoerde opname van geldsaldo naar uw tegenrekening 

• Een ingelegde order tot het aankopen van een open end beleggingsfonds (DoubleDividend)  
 

3. Vul het gewenste bedrag van uw opname in. 
 

Let op: Wanneer u ook centen wilt opnemen, gebruik dan een punt in plaats van een komma. 
Bijvoorbeeld: 58.40 in plaats van 58,40 anders neemt u 5840 euro op.  
 

4. Controleer of uw bankrekening staat ingevuld 
Als uw bankrekening staat ingevuld kunt u verder naar stap 3, zo niet dan leest u hier hoe u uw 
bankrekening kunt wijzigen of toevoegen. 

 
5. Klik op plaats order 
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6. Controleer uw ingevulde geldopname en kies bevestigen of weigeren.  
 

 
 
Uw geldopname is nu afgerond. 
 
Saldo geblokkeerd 

Na het invoeren van een opname wordt het opgenomen saldo geblokkeerd en hierna door NPEX 

verwerkt. Afhankelijk van uw bank heeft u het saldo binnen enkele dagen op uw bankrekening. 

Het geblokkeerde saldo verdwijnt pas nadat NPEX de bevestiging van de bank heeft verwerkt. Normaliter 
is dit de eerst volgende werkdag na verwerking van uw opname. 
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2.3 Wijzigen of toevoegen van uw bankrekening 

Indien er geen bankrekening is gekoppeld aan uw NPEX-rekening, of u wilt uw tegenrekening wijzigen, 

dan verzoeken wij u vriendelijk een verificatiestorting van € 1 te verrichten. Hiermee kunnen wij uw 

geverifieerde bankrekening aan uw NPEX-rekening toevoegen. 

Uw vaste tegenrekening dient aan de volgende eisen te voldoen: 

• Betaalrekening bij een EU-bank. 
• Tenaamstelling tegenrekening is gelijk aan tenaamstelling NPEX-rekening. 

- Indien NPEX-rekening gezamenlijk, bankrekening ook gezamenlijk (en/of) 
- Indien NPEX-rekening zakelijk, bankrekening ook zakelijk. 

 
Maak € 1 over naar bankrekening NL59 INGB 0661 4576 72 ten name van Stichting NPEX 
Bewaarbedrijf, onder vermelding van: 

Verificatie en uw 6-cijferig NPEX-rekeningnummer (bijvoorbeeld: Verificatie 123456) 

IBAN: NL59 INGB 0661 4576 72 
T.n.v.: Stichting NPEX Bewaarbedrijf 
Onder vermelding van: Verificatie + 6-cijferige NPEX-rekeningnummer 
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3. Inschrijven lopende emissie 
 
Om een inschrijving op een lopende emissie volledig af te ronden volgt u onderstaande stappen.  

1. Inschrijven (U dient hiervoor te zijn ingelogd in uw NPEX-rekening) 
2. Storten van geld op uw NPEX-rekening (Inschrijven kan zonder saldo, voor de volledige 

afronding van een inschrijving dient u het volledige bedrag plus eventuele kosten aan 
beschikbaar geldsaldo op uw NPEX-rekening te hebben staan)  

3. Inschrijving betalen en afronden (U dient hiervoor te zijn ingelogd in uw NPEX-rekening) 
 
Er volgt nu stap voor stap een toelichting op bovengenoemde onderdelen van de inschrijving op een 
lopende emissie.  
 
 
3.1 Inschrijven (U dient hiervoor te zijn ingelogd in uw NPEX-rekening) 

1. Ga naar het tabblad ‘Emissies’. 
2. Kies op welke emissie(s) u zich wilt inschrijven en klik op inschrijven. 
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1. Kies het gewenste aantal effecten. 
2. Klik op inschrijven 

 
 

 
 
 

3. Geef uw akkoord op de emissie disclaimer. 
4. Controleer uw inschrijving en klik op inschrijven. 
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3.2 Storten van geld op uw NPEX-rekening 

U kunt deze stap overslaan als u voldoende beschikbaar geldsaldo op uw NPEX-rekening heeft staan. U 
kunt dan doorgaan naar het kopje “Inschrijving betalen en afronden”. 
 
Indien u niet over voldoende geldsaldo beschikt verzoeken wij u een overboeking te doen naar uw NPEX-
rekening.  
 
Dit doet u via een overboeking van uw bankrekening naar uw NPEX-rekening. Bij de overboeking dient u 
onderstaande instructie te gebruiken: 

IBAN: NL59 INGB 0661 4576 72 
T.n.v.: Stichting NPEX Bewaarbedrijf 
Onder vermelding van: Uw 6-cijferige NPEX-rekeningnummer 
 
Let op: NPEX streeft er naar om uw storting de eerst volgende werkdag te verwerken. Echter kan de 
verwerking van uw storting langer duren indien de storting van een andere bankrekening dan uw 
tegenrekening afkomstig is (wijzigen tegenrekening of koppelen nieuwe bankrekening), of omdat de 
omschrijving van uw storting afwijkt van bovengenoemde instructie.  

NPEX accepteert alleen overboekingen van bankrekeningen bij banken uit de Europese 
Unie en waarvan de tenaamstelling bij de bank exact overeenkomt met de naam van de 

NPEX-rekening. 

 
 
3.3 Inschrijving betalen en afronden (inloggen) 

1. Ga naar het tabblad ‘Emissies’. 
2. Bovenaan staan de emissie(s) waar u zich op heeft ingeschreven. Deze inschrijving(en) moet(en) 

nog worden betaald om de inschrijving af te ronden. Klik op bevestig. 
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3. Controleer uw inschrijving en klik op bevestigen om de betaling te voldoen. 
 

 
 
Het saldo op uw NPEX geldsaldo-rekening zal worden geblokkeerd voor de aankoop van deze emissie. 
In de tussentijd ziet u in uw portfolio dat u 0 effecten heeft. Aangekochte effecten worden pas zichtbaar 
na plaatsing van de emissie. Bij plaatsing van de emissie zal het geldsaldo worden afgeboekt en worden 
de aangekochte effecten geplaatst in uw portfolio. 
 
3.4 Raadplegen van afgeronde inschrijving 

Nadat u uw inschrijving heeft afgerond is deze niet meer zichtbaar in het scherm. Om reeds afgeronde 
inschrijvingen te raadplegen navigeert u: 
 

1. Naar het tabblad ‘Emissies’. 
2. En klikt u op ‘Geschiedenis’. 
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Ook kunt u uw inschrijven ook terugvinden in uw online berichten box. Klik hiervoor rechtsboven op het 

envelopje. 
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4.  Inleggen van orders op de NPEX-effectenbeurs 

 

4.1 Aan- en verkopen van effecten 

NPEX is een handelsplatform en geeft geen adviezen. U dient zelf uw keuze te bepalen op basis van de 
gegevens die de uitgevende instellingen beschikbaar stellen en/of de adviezen van uw 
vermogensadviseur(s). Voor een goede aankoopbeslissing raden wij u de volgende stappen aan; 
raadpleeg het prospectus en het (half) jaarbericht te vinden onder 'documenten' Neem ingeval u nog 
vragen heeft contact op met de betreffende uitgevende instelling of uw adviseurs. Voor aankoop van 
reeds uitgegeven effecten kunt u het aanbod en de transactiehistorie raadplegen. 
 
4.2 Kosten van handelen op de NPEX-effectenbeurs 

De kosten voor zowel koper- als verkoper bedragen 0,5% over de waarde met een minimum van € 2,50 
per transactie. Bij de uitvoering van een gedeeltelijke order wordt eenmalig minimaal het minimumtarief 
berekend. Het kan zijn dat de kosten van specifieke transacties, bijvoorbeeld vanwege afwijkende 
voorwaarden van de uitgevende instelling, hiervan afwijken. Voor het meest actuele overzicht van alle 
kosten verwijzen wij u naar het prospect en de tarievenpagina van het desbetreffende effect. 

4.3 Order inleggen 

Hieronder is een voorbeeldportfolio van een NPEX-rekening weergegeven.  
 

1. Om effecten te kopen of verkopen op de NPEX-effectenbeurs dient u in u in uw ‘portfolio’ of de 
‘effectenbeurs’ een order aan te maken.  

2. Daarbij kiest u welke effecten u wilt kopen of verkopen. 
Groene B  van Buy (koop) 
Rode S     van Sell (verkoop) 

 

 
 
Let op, wanneer er geen B en S in uw scherm staat voor de naam van het effect, dan is deze 
emissie nog niet (volledig) geplaatst of is er in het effect (tijdelijk) geen handel mogelijk. 
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1. Plaats order 
Kies het aantal effecten die u wilt verkopen en voer de gewenste limietprijs in. Voor de verkoper is de 
limietprijs de prijs die de verkoper minimaal wenst te ontvangen. Voor de koper is de limietprijs de 
maximale aankoopprijs.  
 
Selecteer de einddatum van uw order. De maximale duur van een order is 30 dagen. U kunt zelf binnen 
deze termijn een datum kiezen tot wanneer uw order geldig is. Op het moment dat uw order niet is 
uitgevoerd en de maximale orderduur is bereikt vervalt uw order automatisch. 
 
Orders worden alleen uitgevoerd tijdens de beurstijden. 
 
2. Orderboek 
De NPEX-effectenbeurs maakt gebruik van een orderboek. In het orderboek worden orders ingelegd van 
beleggers. Als uw order (gedeeltelijk) matcht op prijs met een andere aanbieding die in het orderboek ligt, 
dan wordt uw order direct (gedeeltelijk) uitgevoerd. Als uw order niet direct (gedeeltelijk) matcht met een 
andere order in het orderboek, dan wordt uw order in het orderboek opgenomen. Uw order blijft in het 
orderboek, totdat uw order vervalt of wordt uitgevoerd, of totdat u de order terugtrekt.  
 
Voorbeeld van een order in het orderboek 
 
Er wordt uitgevoerd tegen de prijs van degene die als eerste de order in het orderboek heeft ingelegd.  
 
Belegger A wil 100 aandelen kopen met een limietprijs van € 10. 
Belegger B wil 100 aandelen verkopen met een limietprijs van € 8.  
 
Als de kooporder van belegger A als eerst in het orderboek ligt en belegger B daarna de order inlegt, 
verkoopt belegger B tegen een prijs van € 10.  
 
Als belegger B eerst een order in het orderboek heeft ingelegd verkoopt belegger B tegen een prijs € 8 
aan belegger A.  
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4.4  Order terugtrekken 

U kunt op ieder moment uw order terugtrekken zolang deze niet is uitgevoerd. Als de order al gedeeltelijk 
is uitgevoerd dan is het mogelijk om het nog niet uitgevoerde gedeelte van de order terugtrekken. 
 

1. Ga naar het tabblad ‘Orders’. 
2. Kies ‘Annuleren’ bij de order die u wilt terugtrekken van de NPEX-effectenbeurs 

 

 
 

3. Controleer uw order annulering en kies ja om te bevestigen. 
 

 
 
Uw order is nu teruggetrokken en de effecten zijn weer beschikbaar in uw portefeuille. Let op, dit kan 

een moment duren.  


