
 

 

SPM Safe bvba 
E info@spmsafe.com T +32 (0)89 23 82 85 A Toekomstlaan 25/5, 3600 Genk  

BTW: BE0656.986.740 - IBAN: BE48 0017 8778 0627 - BIC: GEBA BE BB 

 

 

Tarieffiche opslag edelmetalen 
Kosten voor opslag, verzekering en administratie in voege vanaf 01/01/2019. Deze tarrieffiche is een onderdeel van de 
algemene voorwaarden. 
 

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

tijdens het betreffende kwartaal.  

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 

Het minimum bewaarloon op kwartaalbasis bedraagt € 5,00. 

De algemene administratieve kost bedraagt € 1,25 per klant, per kwartaal. 

a.   Gemeenschappelijke opslag van edelmetalen 

Goud  
Bewaarloon (inclusief verzekering) 0,10 % /kwartaal 
Tarief plaatsen in opslag € 0,00 
Tarief levering uit opslag in baren naar keuze 
(vanaf 10g) 

€ 25,00 + 0,50 % van de waarde per baar 

Tarief transport van/naar kluis Op aanvraag 
 
b.   Toegewezen opslag van edelmetalen 

Goud  
Bewaarloon (inclusief verzekering) 0,15 % /kwartaal 
Tarief plaatsen in opslag € 0,00 
Tarief levering uit opslag € 25,00 
Tarief transport van/naar kluis Op aanvraag 
  
Zilver, Platina, Palladium en Rhodium  
Bewaarloon (inclusief verzekering) 0,25 % /kwartaal 
Tarief plaatsen in opslag € 0,00 
Tarief levering uit opslag € 25,00 
Tarief transport van/naar kluis Op aanvraag 
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c.   btw-vrije opslag van edelmetaal 

Goud  
Bewaarloon (inclusief verzekering) 0,15 % /kwartaal 
Tarief plaatsen in opslag € 0,00 
Tarief levering uit opslag € 25,00 
Tarief transport van/naar kluis Op aanvraag 
  
Zilver, Platina, Palladium en Rhodium  
Bewaarloon (inclusief verzekering) 0,25 % /kwartaal 
Tarief plaatsen in opslag € 0,00 
Tarief levering uit opslag € 25,00 
Tarief transport van/naar kluis Op aanvraag 

 

 


