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Tarieffiche opslag edelmetalen (versie 1.4) 
Kosten voor opslag, verzekering en administratie in voege vanaf 18/04/2018. Deze tarrieffiche is een onderdeel van de algemene 

voorwaarden. 

De kosten voor opslag worden berekend over de gemiddelde vervangingswaarde van uw edelmetaal.  

Alle tarieven zijn aangegeven exclusief btw – indien de geleverde dienst van SPM Safe niet is vrijgesteld van 

btw, zal de aanrekening gebeuren +21 % btw. Indien de dienst wel is vrijgesteld, is er geen aanrekening van btw 

op de factuur. 

Verzekerde opslag van edelmetalen 

De minimum aangerekende opslagkost op kwartaalbasis bedraagt €5. 

a.   Gemeenschappelijke opslag van edelmetalen 

Goud  
Opslag en verzekering 0,10 % /kwartaal 
Algemene kosten administratie € 5,00 per klant, per kalenderjaar 
Tarief plaatsen in opslag € 0,00 
Tarief levering uit opslag € 25,00 + 0,50 % van de waarde 
  

b.   Toegewezen opslag van edelmetalen 
  
Goud  
Opslag en verzekering 0,15 % /kwartaal 
Algemene kosten administratie € 5,00 per klant, per kalenderjaar 
Tarief plaatsen in opslag € 0,00 
Tarief levering uit opslag € 25,00 
  
Zilver, Platina, Palladium en Rhodium  
Opslag en verzekering 0,25 % /kwartaal 
Algemene kosten administratie € 5,00 per klant, per kalenderjaar 
Tarief plaatsen in opslag € 0,00 
Tarief levering uit opslag € 25,00 
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c.   btw-vrije opslag van edelmetaal 
  
Goud  
Opslag en verzekering 0,15 % /kwartaal 
Algemene kosten administratie € 5,00 per klant, per kalenderjaar 
Tarief plaatsen in opslag € 0,00 
Tarief levering uit opslag € 25,00 
  
Zilver, Platina, Palladium en Rhodium  
Opslag en verzekering 0,25 % /kwartaal 
Algemene kosten administratie € 5,00 per klant, per kalenderjaar 
Tarief plaatsen in opslag € 0,00 
Tarief levering uit opslag € 25,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


