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Reglement gebruik websites Ostrica.nl en Perlasplan.nl 

 

Artikel 1. Definities 

1.1  In dit Reglement wordt verstaan onder:  

 
a.  Cliënt: een (potentiële) vermogensbeheercliënt of Participant;  

 

b.  Fonds: een subfonds van het Ostrica Global Active Investment Fund en het Perlas 
Global Active Investment Fund en/of een ander door Ostrica beheerde 
beleggingsinstelling;  

 

c.  Formulier: de wijze waarop een Cliënt via een door Ostrica aangewezen duurzame 
gegevensdrager instemt met de Voorwaarden om deel te nemen in een Fonds, het 
verstrekken van een Opdracht en/of deel te nemen aan een fiscaal gefaciliteerd 
product;  

 

d.  Opdracht: een opdracht van de Cliënt aan Ostrica tot koop en/of verkoop van (fracties 
van) Participaties of andere financiële instrumenten dan wel een andere opdracht met 
betrekking tot de Rekening;  

 
e.  Ostrica: Ostrica BV, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 

Amstelveen en beheerder van de Fondsen;  

 
f.  Participant: de houder van Participaties;  

 
g.  Participatie: een recht van deelneming in een Fonds;  

 
h.  Prospectus: het prospectus van een Fonds, zoals deze van tijd tot tijd luidt;  

 
i.  Reglement: het onderhavige Reglement gebruik website Ostrica en Perlasplan;  

 

j.  Rekening: de rekening op naam van de Cliënt in de administratie van Ostrica waaruit 
blijkt welke Participaties de Cliënt houdt en/of in de administratie van een door Ostrica 
aangewezen bank waaruit blijkt welke financiële instrumenten en gelden de Cliënt 
houdt;  

 
k.  Saldo: de Participaties, financiële instrumenten en/of de tegenwaarde daarvan in geld 

op een bepaalde datum als geadministreerd op de Rekening;  

 
l.  Tegenrekening: een rekening op naam van de Cliënt bij een bank, zoals vermeld in de 

administratie van Ostrica en/of de door Ostrica aangewezen bank;  

 

m.  Tool: een elektronische vragenlijst of ander door Ostrica voor dit doel, al dan niet via 
een Financieel adviseur, ter beschikking gesteld hulpmiddel waarbij onder andere in 
aanmerking wordt genomen de beleggingsdoelstelling van de Cliënt;  

 

n.  Financieel adviseur: een door een Cliënt ingeschakelde derde die de Cliënt voorziet 
van financieel advies of anderszins bijstaat ten aanzien van het vermogen van de 
Cliënt;  

 

o.  Veiligheidscode: de (combinatie van) veiligheidscode(s) waardoor de Cliënt en/of een 
Financieel adviseur via de Website onder meer informatie over zijn Rekening kan 
inzien, daaronder begrepen de gebruikersnaam en het wachtwoord en/of enig ander 
middel dat door Ostrica voor dit doel aan de Cliënt en/of een Financieel adviseur ter 
beschikking is of wordt gesteld; 
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p.  Voorwaarden: de voorwaarden van beheer en bewaring van een Fonds en de nadere 
voorwaarden zoals opgenomen in het betreffende Prospectus, alsmede de overige op 
deelname in het betreffende Fonds van toepassing verklaarde voorwaarden en 
bepalingen en/of de voorwaarden zoals opgenomen of van toepassing verklaard in de 
vermogensbeheerovereenkomst tussen Ostrica en de Cliënt; en  

 
q.  Websites: www.ostrica.nl en www.perlasplan.nl. 

1.2  De in artikel 1.1 gedefinieerde begrippen worden in dit Reglement zowel in de meervouds- als 
in de enkelvoudsvorm gebruikt. Waar in dit Reglement de meervoudsvorm is gebruikt, kan de 
enkelvoudsvorm zijn bedoeld en omgekeerd.  

1.3  Waar in dit Reglement verwezen wordt naar een artikel betreft dit een artikel in dit Reglement, 
tenzij expliciet anders is aangegeven.  

 

Artikel 2. Openen van een Rekening  

2.1  Ostrica opent een Rekening of doet een Rekening openen zodra zij een volledig door de Cliënt 
ingevuld en rechtsgeldig ondertekend Formulier en de overige door Ostrica gevraagde 
bescheiden heeft ontvangen. Ostrica of de door haar ingeschakelde bank kent een nummer 
toe aan de Rekening.  

2.2  De Rekening is bedoeld voor administratieve en informatieve doeleinden.  

2.3  De Rekening is niet eerder te gebruiken dan nadat de Cliënt heeft voldaan aan de wettelijke 
eisen die gelden ter zake van de identificatie en acceptatie.  

 

Artikel 3. Dienstverlening Financieel adviseur  

3.1  De Cliënt bepaalt, al dan niet met gebruikmaking van de Tool, zelf of individueel 
vermogensbeheer of beleggen in Participaties binnen zijn beleggingsprofiel en 
beleggingsdoelstelling past. Belegging via Ostrica dient echter uitsluitend gebaseerd te zijn op 
door Ostrica daartoe beschikbaar gesteld informatiemateriaal, zoals het Prospectus en ander 
(periodiek) algemeen verkrijgbaar gestelde informatie over een Fonds, zoals beschikbaar op 
de Website.  

3.2  Een Financieel adviseur aanvaardt, dat het gebruikmaken van de Tool of de uitkomst daarvan 
en/of het gebruikmaken van informatiemateriaal over Ostrica of een Fonds of een daaraan 
gerelateerd fiscaal gefaciliteerd product, geen (beleggings)advies betreft van Ostrica. 
Beslissingen om (fiscaal gefaciliteerd) te beleggen via individueel vermogensbeheer of in een 
Fonds komen voor rekening en risico van de Cliënt en/of een Financieel adviseur  

3.3  Wijziging in het (e-mail)adres, het woonadres, de Tegenrekening van de Cliënt(en) of andere 
wijzigingen die van belang zijn voor Ostrica bij de uitvoering van de Voorwaarden of dit 
Reglement dienen onverwijld aan Ostrica te worden gemeld.  

 

Artikel 4. Inzage in de Rekening  

4.1  Indien de Cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven, kan een Financieel adviseur via de 

http://www.ostrica.nl/
http://www.perlasplan.nl/
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Website inzage krijgen in de Rekening.  
 
 
 
 
 

4.2  Een Financieel adviseur zal bij het gebruik van alle door Ostrica ter beschikking gestelde 
Formulieren en Veiligheidscodes alle veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in de door 
Ostrica, al dan niet via de Website, verstrekte en/of te verstrekken informatie opvolgen.  

4.3  In geval van verlies, diefstal, misbruik of het op andere wijze in onbevoegde handen 
geraken van de Veiligheidscode of Formulieren dienen na ontdekking de cliënt of een 
Financieel adviseur dit direct te melden aan Ostrica. Ostrica zal, voor zover noodzakelijk, na 
kennisneming van een dergelijke melding de Rekening(en) terstond (doen) blokkeren en 
verdere maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik. Een Financieel adviseur is 
verplicht een telefonische melding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Ostrica te bevestigen.  

 

Artikel 5. Vergoeding van Participant aan Financieel adviseur  

5.1  De (potentiële) Participant en een Financieel adviseur kunnen gezamenlijk Ostrica een 
opdracht en volmacht geven om, tot nader order, op de door de Participant gestorte 
bedragen en/of van de Rekening, al dan niet door verkoop van Participaties, eenmalig of 
periodiek gelden aan een Financieel adviseur te betalen voor tussen de (potentiële) 
Participant en een Financieel adviseur overeengekomen diensten mede in het kader van 
belegging in de Fondsen.  

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid  

6.1  Ostrica is niet aansprakelijk voor: i) directe schade die het gevolg is van of samenhangt met 
storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of apparatuur, 
ongeacht of deze verbindingen door Ostrica of een derde worden beheerd, waardoor 
Opdrachten en informatie en opgaven aan Cliënt die verband houden met de uitvoering van 
de Voorwaarden en dit Reglement niet, anders of vertraagd kunnen worden verstrekt of 
uitgevoerd; ii) directe schade voortvloeiend uit het niet of te laat opgeven van wijzigingen als 
bedoeld in artikel 3.3; iii) directe schade als gevolg van waardevermindering van financiële 
instrumenten en door de Cliënt en/of een Financieel adviseur geleden schade of verliezen 
ontstaan door welke andere oorzaak ook; of iv) indirecte of gevolgschade van welke aard dan 
ook, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Ostrica.  

6.2  Een Financieel adviseur is aansprakelijk voor de gevolgen van het misbruik of onbevoegd 
gebruik van de Veiligheidscode of de Formulieren in de periode tot aan het moment van 
eerste melding als bedoeld in artikel 4.3.  

6.3  Het is belangrijk om te weten dat: 
 

 Informatie op deze website aan wijziging onderhevig en deels afkomstig van derden is, 

 Ostrica de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling van de 
informatie, maar niet garandeert dat de informatie compleet, accuraat en/of actueel is, 

 Ostrica geen aansprakelijkheid aanvaardt voor directe of indirecte schade die is ontstaan 
door gebruikmaking van deze informatie, en 

 Het de verantwoordelijkheid van de belegger zelf is alle nuttige informatie te verzamelen 
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om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te nemen. 
 

 
 
 
 
 
 

Artikel 7. Wijzigingen en/of aanvulling  

7.1  Ostrica is te allen tijde bevoegd dit Reglement geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te 
vullen.  

7.2  In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet en/of waarin onduidelijkheden bestaan 
over de uitleg van dit Reglement, beslist Ostrica.  

 

Artikel 8. Toepasselijk recht  

8.1  Op dit Reglement is Nederlands recht van toepassing.  

8.2  Geschillen tussen een Financieel adviseur en Ostrica worden aanhangig gemaakt bij de 
bevoegde rechter te Amstelveen, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend 
anders voorschrijven.  

 

 


