Beleid Orderuitvoering
ASR Vooruit B.V.
Vanaf september 2021
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Algemeen
ASR Vooruit B.V. beschikt over een vergunning van de AFM om de volgende activiteiten te verrichten:
- Ontvangen en doorgeven van orders in financiële instrumenten
- Bemiddelen in verzekeringen
ASR Vooruit B.V. heeft ervoor gekozen om als type financiële instrument beleggingsfondsen te distri
bueren. Via ASR vooruit B.V. kun je beleggingsorders doorgeven in deze specifieke beleggingsfondsen.
Als je in dit document het woord ‘wij’ of ‘onze’ tegenkomt, dan bedoelen we daarmee ASR Vooruit B.V.
Met deze vergunning treden wij op als beleggingsonderneming voor niet-professionele beleggers.
Wij ontvangen van onze klanten orders en geven deze orders door zodat deelnemingsrechten in
beleggingsfondsen kunnen worden aan- of verkocht. Deze beleggingsfondsen worden beheerd door
ASR Vermogensbeheer N.V.
Voor het uitvoeren van je orders hebben we het ‘beleid Orderdoorgifte ASR Vooruit B.V.’ gemaakt.
In dit beleid staat hoe wij jouw orders uitvoeren. Wij voeren zelf geen orders uit, maar geven je orders door
aan ASR Vermogensbeheer N.V. Je kan alleen orders doorgeven voor beleggingsfondsen van
ASR Vermogensbeheer N.V.

Uitgangspunten van dit beleid
Het beleid geldt voor alle beleggingsfondsen waarin je via ASR Vooruit B.V. kan beleggen. Wij nemen alle
redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor jouw beleggingsorders te behalen.
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Je order. Zo voeren wij ze uit
Plaats je via ons een order? Dan geven wij die order door aan ASR Vermogensbeheer N.V. Zij zijn degenen
die daadwerkelijk jouw inleg beleggen. ASR Vermogensbeheer N.V. is net als ASR Vooruit B.V. een dochter
onderneming van ASR Nederland N.V. Zo kunnen wij de afwikkelingskosten van de aan- en verkoop van
deze beleggingsfondsen beperkt houden. Wil je meer weten over hoe ASR Vermogensbeheer N.V. jouw
order uitvoert? Kijk dan op hun website bij www.asrvermogensbeheer.nl.
Je kunt online altijd een order aan ons doorgeven. Je order wordt door ASR Vermogensbeheer N.V.
echter altijd op een vast tijdstip op een handelsdag uitgevoerd. Wil je weten hoe een order precies
met tijdslijnen wordt verwerkt? In de voorwaarden, op de website en in je beleggingsportaal bij
‘Veelgestelde vragen’ kun je hier meer informatie over vinden.

Instemming met ons Beleid Orderuitvoering
Sluit je met ASR Vooruit B.V. een overeenkomst? Dan ga je automatisch ook akkoord met dit Beleid
Orderuitvoering.

Evaluatie optimale uitvoering van orders
Wij bekijken elk jaar of we met dit beleid en onze procedures het best mogelijke resultaat voor al onze
klanten behalen. Op het moment dat er een grote verandering in orderuitvoeringsregelingen zich voordoet, doen wij dit meteen. Eventuele wijzigingen worden direct doorgevoerd wanneer dat noodzakelijk is.
Essentiële wijzigingen in dit beleid worden gecommuniceerd voordat deze in werking treden.
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