Verwerkingstijden aan- en verkoopopdrachten beleggen
Hoe snel wordt mijn beleggingsorder verwerkt?
Het moment dat uw opdracht wordt uitgevoerd, hangt af van twee zaken, te weten:
1. Het tijdstip waarop uw opdracht bij ASN Bank wordt geplaatst
2. Of u meerdere opdrachten tot aan- of verkoop geeft
Beide opties lichten we graag toe.
1. Het tijdstip waarop uw opdracht bij ASN bank wordt geplaatst
Als ASN Bank uw opdracht tot aankoop of verkoop op een beursdag:
• online vóór 15.00 uur, of
• telefonisch vóór 14.30 uur
ontvangt, voeren we deze uit tegen de koers van de volgende beursdag.
Geeft u uw opdracht op een beursdag door na 14.30 uur (telefonisch) of 15.00 uur (online). Dan wordt deze uitgevoerd
tegen de openingskoers van de tweede beursdag na ontvangst. De koers waartegen de opdracht wordt uitgevoerd wijkt
dus af van de openingskoers van de dag dat u besloot tot aan- of verkoop.
2. Of u meerdere opdrachten tot aan- en verkoop geeft
Geeft u tegelijkertijd aankoop- en verkoopopdrachten op? Dan geeft u een switchorder: met de opbrengst van de
verkoop wordt het nieuwe fonds aangekocht. Een switchorder neemt daarom een extra beursdag in beslag. Is het
totaalbedrag van de aankoopopdrachten groter dan het totaalbedrag van de verkoopopdrachten? Dan splitsen we de
aankoopopdrachten in twee delen. Eén deel wordt tegelijk met de verkoopopdrachten uitgevoerd. Het andere deel
volgt een beursdag later.

Voorbeeld 1
Saldo geldrekening € 500

Bevat uw order (bij online plaatsing voor 15:00 uur):
• één aankooporder voor € 1.500 in fonds A
• één verkooporder voor bedrag € 1.000 van fonds B

Dan vindt de uitvoering van de orders als volgt plaats:
• eerst volgende beursdag wordt voor € 500 aangekocht in
fonds A met het saldo van de geldrekening
• eerst volgende beursdag wordt voor € 1.000 verkocht van
fonds B
• tweede beursdag wordt voor € 1000 aangekocht in fonds A.

Voorbeeld 2
Saldo geldrekening € 300
Bevat uw order (bij online plaatsing voor 15:00 uur):
• één aankooporder voor € 1.500
• één verkooporders voor bedrag € 1.000

Het saldo van de geldrekening is niet voldoende voor de
aankoop van € 500,-. Dan vindt de uitvoering van de
aankooporder NIET plaats. D.w.z. de order wordt afgekeurd, er
wordt niets uitgevoerd (ook de verkoop niet).

