AMDAX Tarievenkaart

De meest vertrouwde manier
om te handelen en uw crypto
veilig op te slaan.

Portefeuillestrategieën die
passen bij uw
risicobereidheid.

Actief beheer en maatwerk
strategieën voor elke
particuliere en zakelijke klant.

Met Crypto Wealth geeft AMDAX u
toegang tot de wereld van digitale
valuta. U krijgt een persoonlijk
bankrekening. U handelt met de
scherpste tarieven. Uw digitale
valuta liggen veilig opgeslagen.
AMDAX staat onder toezicht van
DNB.

Verrijk uw portfolio door het slim
toepassen van risico-allocatie in
verschillende crypto’s. Onze Index
Tracking Strategy zorgt voor een
gediversifieerde portefeuille. De
assets in uw portefeuille worden
gewogen op basis van het relatieve
gewicht in de index.

Discretionair Crypto Asset
Management is een
beleggingsdienst op maat die past
bij het individuele beleggingsprofiel.
We brengen onze klanten de best
mogelijke resultaten en houden
daarbij rekening met hun
overtuigingen, voorkeuren en
vooruitzichten.

De voordelen:

De voordelen:

De voordelen:

• Veilige opslag van fiat & digitale
valuta

• Alle voordelen en opties van
‘Crypto Wealth’

• Alle voordelen en opties van
‘Crypto Wealth’

• Toegang tot het handelsplatform
via Web, App1, Chat en telefoon2

• Gediversifieerd porfolio

• Beheerd portfolio / allocaties en
persoolijke portfolio manager.

• Mogelijkheid om op gezette
momenten te handelen of op te
nemen (Dollar Cost Average)

• Periodieke evaluatie van de
index.

• Verlaagde Trading Fees (L3)
• Entry-exit timing

• Maandelijkse Webinar/Market
Updates

• Maandelijkse updates &
outlooks

• Periodieke updates
• Opslag van Crypto is verzekerd

• Opslag van digitale valuta is
voorzien van verzekering tegen
verlies en/of diefstal
Minimale inleg:
• 25.000 euro (of corresp. waarde
in crypto)

1
2

Minimale inleg (per strategie):

Minimale inleg:

• 25.000 euro (of corresp. waarde
in crypto)

• 250.000 euro

Release-datum AMDAX App: eind Q1-2021
Chat en Telefoon is persoonlijke communicatie met onze professionele handelaren.
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De kosten:

De kosten:

Start-up Fee

nvt Start-up Fee
Management Fee

De kosten:
nvt Start-up Fee 3
3

Performance Fee
Kosten per trade op
basis van Tiered Pricing 4

Tussen 0,2% Kosten per trade op
en 1,0% basis van Tiered Pricing
4

Shared Custody,
verzekerd 4 6

1,0% p/j Shared Custody,
verzekerd 4 6

1% v. AUM p/j

Management Fee

€ 950 euro
3

2% v. AUM p/j 7

nvt Performance Fee 3

20% met High
Water Mark 8

7

Tussen 0,2% en Kosten per trade op Tussen 0,2% en
1,0% basis van Tiered
0,4%
Pricing - instap L3 4 5
1,0% p/j Shared Custody,
verzekerd 4 6

1,0% p/j

78

Private Insured Custody with Customizable Governance
Voor alle klanten (onafhankelijk van het gekozen profiel) kan Custody van crypto ook individueel worden ingericht.
In dat geval kan de klant met een maatwerk policy de governance van de crypto-opslag inrichten. Dit zorgt ervoor
dat de klant zelf directe controle heeft over toegang, limieten en co-signing.
De kosten:
Start-up Fee
Governance Management
Custody, Insured

€ 950 euro eenmalig 3
€ 500 euro per maand 3
1,0% per jaar 4

3

Exclusief BTW
Inclusief BTW
5 Klanten die Private Investment Management kiezen, starten maandelijks op L3 van het Tiered Trading Pricing Schedule.
6 Verzekeren van digitale valuta tegen diefstal en/of verlies is standaard en wordt op het totale ingelegde bedrag toegepast.
Verzekering geldt voor crypto met een maximale waarde van 20 miljoen USD.
7
2% Jaarlijkse Management Fee wordt per kwartaal – vooruit – in rekening gebracht: 0.5% x Assets Under Management (AUM)
8
20% Performance Fee wordt per kwartaal - achteraf - in rekening gebracht.
4

AMDAX GROUP
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
THE NETHERLANDS

Chamber of Commerce: 74458477
VAT: NL859909402B01
RSIN/Fi-number: 859909402

AMDAX Tarievenkaart
Tiered Trading Price Schedule
Trading fees are based on a tiered schedule.
You will pay the price of the first Level (L1). At the end of the month, we will calculate the actual level of your
trading volume. The fees paid on top of the L1 discount, will be received as kickback on the first day of the next
calendar month.
LEVEL

START LEVEL

LEVEL HIGH

Transaction fee

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

€0
€ 1.000.000,00
€ 2.500.000,00
€ 5.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 50.000.000,00

€ 1.000.000,00
€ 2.500.000,00
€ 5.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 50.000.000,00
And over

1.00% - 100BPS
0.50% - 50BPS
0.40% - 40BPS
0.35% - 35BPS
0.30% - 30BPS
0.25% - 25BPS
0.20% - 20BPS

Trade Examples
Order Buy example – Peter wants to buy €125.000 Euro for BTC. The prevailing AMDAX market price of
BTC is €8.000. On his platform, Peter is provided a Quoted Price of €8.080, which includes the 1.00%
(100BPS) of fees. Peter receives (125.000/8.080) 15,4703 BTC. This transaction includes €1.250 in
fees.
Order Sell example – Peter wants to sell 15 BTC for Euro. The prevailing AMDAX market price of BTC is
€9.000. On his platform, Peter is provided a Quoted Price of €8.910, which includes the 1.00% (100BPS)
in the spread. Peter receives (15 * 8.910) €133.650. This transaction includes €1.350 in fees.

Rebate example
Rebate and trading fees example - Peter trades 4 million in one month. He pays 100 BPS per trade during the
month. Peter ended the month in discount level L3. He has the right for a rebate on the volume he did in L2 and
L3.
Paid fees during the month:

100BPS x 4.000.000 = € 40.000

Actual fees based on volume:

100BPS x 1.000.000 = € 10.000
50BPS x 2.500.000 = € 12.500
40BPS x
500.000 = € 2.000
Total:
€ 24.500

On the first day of the next calendar month, Peter will receive a rebate of (40.000 – 24.500) € 15.500 added to
the fiat balance. Peter paid an average of 38,75 BPS during that last given month.
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