
Klanten aan het woord : 

“ Fantastische beursmakelaar. 
Ik ben zeer tevreden over de 
snelle en uitgebreide service. “ 

“ Ik ben zeer tevreden over het 
initiatief van uw team om uw 
traders waardevolle tips of 
informatie te verstrekken. De 
updates zijn ook goed. “ 

“ Goede klantenservice en een 
gebruiksvriendelijk en snel 
trading platform … . “ 

“ Zéér tevreden van WH SelfIn-
vest, snelle antwoorden op e-
mails, uitstekende software 
pakketen, … .“ 

60 Forex paren door-
lopend verhandelbaar. 
Zeer nauwe spreads, 
grote hefboom en geen 
slippage. 

Beste actieve belegger, 
Met genoegen stellen we u onze forex diensten voor. Onze vennootschap heeft door hard werk en respect voor 
de klant een stevige reputatie opgebouwd. We hopen dat u -net zoals vele anderen voor u- zal beslissen om 
klant te worden. 

 

E e n v o u d i g  a c t i e f  b e l e g g e n  

WH selfinvest 

F O R E X  T R A D I N G   

 Handel zonder commissie 

Uniek platform 

Legendarische service 

 Dankzij onze bevoorrechte relatie met 15 van ‘s werelds meest bekende forex 
banken (o.a. UBS, ABN Amro, Citibank, Deutsche Bank en Barclay’s) kunnen we doorlopend 
prijzen tonen voor maar liefst 60 forex paren. 
WH SelfInvest is bewust geen market maker. Dit is in het voordeel van de klant. De klant 
moet niet aan door WH SelfInvest bepaalde prijzen handelen maar profiteert van de beste 
prijzen van deze 15 banken. 

Continu prijzen voor  60 forex paren  

AUD—CAD CHF—JPY EUR—SEK GBP—NZD NZD—JPY USD—KRW 

AUD—CHF EUR—AUD EUR—USD GBP—PLN NZD—SEK USD—JPY 

AUD—JPY EUR—CAD EUR—ZAR GBP—SEK NZD—SGD USD—MXN 

AUD—NZD EUR—CHF GBP—AUD GBP—SGD NZD—USD USD—NOK 

AUD—SGD EUR—GBP GBP—CAD GBP—USD USD—CAD USD—PLN 

AUD—USD EUR—HUF GBP—CHF JPY—KRW USD—CHF USD—SGD 

CAD—CHF EUR—JPY GBP—DKK NOK—SEK USD—CZK USD—SEK 

CAD—JPY EUR—KRW GBP—HUF NZD—CAD USD—DKK USD—THB 

CHF—NOK EUR—NOK GBP—JPY NZD—CHF USD—HUF USD—ZAR 

CHF—SEK EUR—PLN GBP—NOK NZD—DKK USD—JPY SGD—JPY 

www.whselfinvest.be 

V 4.05 

 Omdat we prijzen van 15 banken combineren, zijn de spreads op onze forex paren, 
op elk moment van de dag en onder quasi elke marktsituatie, zéér klein (b.v. 3 pips op 
EUR—USD en USD—JPY). 
Klanten kunnen doorlopend handelen van zondag 23.00 uur tot vrijdag 23.00 uur aan deze 
internationale prijzen met kleine spreads. Bovendien garanderen we dat gedurende deze 
uren, met uitzondering van momenten waarop er speciaal nieuws uitkomt, stop orders 
zonder slippage uitgevoerd worden. 
Meer nog. We bieden zelfs de mogelijkheid om aan nog betere prijzen te handelen via onze 
unieke ITX (Inter Trader Exchange) functionaliteit. Met ITX kunnen klanten rechtstreeks 
onderling handelen aan zelf bepaalde prijzen. 
De vereiste margin om een forex positie te openen is slechts 1%. Dit komt neer op een 
hefboom van 100-1. Klanten kunnen zowel standaard contracten (€ 100.000) als mini 
contracten (€ 10.000) verhandelen. 
WH SelfInvest heeft geen beperking op de ordergrootte. In belangrijke forex paren kunnen 
we automatisch orders tot $ 20.000.000 verwerken ■ 



Gratis trading platform 
met ongeëvenaarde 
functionaliteiten 
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Robuust … en we bewijzen het. Op de website tonen we continu de 
beschikbaarheidsstatistieken van het trading platform op week-, maand- 
en jaarbasis. Enkel met een platform vrij van alle twijfel kan een trader 
zich concentreren op het essentiële ... zijn trading. 

V 4.05 

Gratis GoToMyPC presentatie         www.whselfinvest.be/nl/forexstation/presentatie 

T: + 32 (0)9 383 86 38 
info@whselfinvest.be 

79 Indicatoren (inclusief die 
van bekende forex guru’s), 
nieuws, gespecialiseerde 
analyses, alarmen op basis 
van indicatoren, enz. 

Speciale orders zoals 
voorwaardelijke orders 
kunnen via dit ticket of 
via de grafiek geplaatst 
worden. 

Gratis Demo                                     www.whselfinvest.be/nl/forexstation/demo 

Platform: robuust, snel 
en steeds beschikbaar.  

 WHS ForexStation steekt qua functionaliteiten met kop en schouders boven andere 
forex platformen uit. Het is bovendien gratis. 

Consistent. WHS ForexStation is een consistent platform. D.w.z. dat  de grafieken en de 
koersen waarop u kan handelen identiek zijn. Dit lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. De 
meeste forex platformen zijn namelijk niet consistent. Ze leveren marktkoersen voor de 
grafieken en een andere, eigen koers, om op te handelen. Dit is zéér vervelend voor 
diegenen die werken op basis van technische analyse. Op WHS ForexStation bestaat dit 
probleem niet. Ziet u een signaal, dan kan u er ook op handelen. 

Handel via de grafiek. WHS ForexStation is zeer rijkelijk voorzien 
van functies geliefd door actieve beleggers. Visueel handelen is 
zo een functie. Orders kunnen geplaatst worden via de grafiek. De 
open orders zijn daarna zichtbaar in de grafiek en kunnen ook 
weer via de grafiek met één klik geannuleerd of gewijzigd worden.  
Klik simpelweg op een open order en versleep het naar een andere 
prijs. 

Automatisatie. WHS ForexStation is rijkelijk voorzien van speciale 
ordertypes zoals OCO orders, voorwaardelijke orders en schaduwstop 
orders. 

Een OCO order bestaat uit twee orders voor het openen (of sluiten) van 
een positie. Wordt één van de twee orders uitgevoerd, dan wordt het 
overblijvende order automatisch geannuleerd. Een voorwaardelijk 
order is een order voor het openen én sluiten van een positie. Wordt 
een positie geopend dan zal het platform automatisch één of meer door 
de trader geselecteerde sluitorders  lanceren. Een schaduwstop (ook 
trailing stop genaamd) order stijgt automatisch mee met de markt. Zo 
automatiseert u het risicobeheer. Zéér handig. 

Technische analyse. Het platform biedt 79 verschillende 
indicatoren. Bovenop bekende indicatoren (inclusief verscheidene 
‘typisch forex’ indicatoren) zijn er indicatoren ontworpen door forex 
guru’s zoals DiNapoli en indicatoren eigen aan WH SelfInvest. 

Alarmen kunnen ingesteld worden op basis van koers-
bewegingen, indicatoren én combinaties van indicatoren! 
Bovenop dit onklopbare TA pakket krijgt elke klant ook gratis real-
time nieuws en gedetailleerde dag– en weekanalyses door  
forex specialisten. 

Handig. Het unieke dashboard laat traders toe om in andere 
applicaties te werken en toch tegelijk een oog op de markt en 
eventuele open posities en/of orders te houden. 

Overzichtelijk. In de quote tabel kan u de marktactiviteit op de 60 
forex paren in real-time volgen. Indien u een positie heeft in één van de 
paren ziet u in real-time winst of verlies. 

Mobiele oplossing 
 60 Forex paren. Grafieken 
in kleur mét parametreer-
bare TA indicatoren. 
Orders via de quotetabel 
én de grafiek. 

Aanrader 

Een GoToMyPC presentatie is optimaal 
om snel een goede indruk van het 
platform te krijgen en tegelijk al uw 
vragen te stellen.  

 

Open positie met stop en 
target. Wijzig of annuleer 
open orders via de grafiek. 

Werk in andere applicaties en 
volg tegelijk de markt. 

Koersen en info. 



Hoe kan ik een rekening 
openen ? 

Tarieven 
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 Op de onderstaande weblink kan u de formulieren downloaden voor het openen van 
een rekening. Deze formulieren zijn voor een individuele of een gezamenlijke rekening. De 
formulieren voor een beleggersclub of vennootschap zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Uw aanvraag tot rekening-opening wordt de dag van ontvangst verwerkt. Per brief ontvangt u 
uw rekeningnummer en de informatie die u nodig heeft om uw nieuwe rekening te spijzen. 
Onmiddellijk wanneer uw rekening gespijsd is, ontvangt u paswoorden om uw trading plat-
form te openen. De real-time quotes zijn dan geactiveerd en u bent klaar om te traden ■ 

www.whselfinvest.be/forexrekening 

60+ Forex paren. Koersen via 15 bekende banken. Nauwe spreads. 

Doorlopend van zondag 23 u tot vrijdag 23 u. Handel zonder commissie. 

Koersen grafieken = de koersen waarop gehandeld kan worden. 

Broker met Europees paspoort. Zeer solide depotbanken. 

Legendarische service desk tot 22.00 u.  

Onklopbaar platform: trading via grafiek, OCO, voorwaardelijke orders, schaduwstop, … . 

Ter info: Deze tarieven zijn inclusief BTW. Er is géén beurstaks of soortgelijke.  

Orders (incl. orders annuleren & wijzigen) Gratis 

Telefoonorders Gratis 

ITX orders $ 5 per contract per kant 

Trading platform met TA pakket Gratis 

Real-time koersen van 60+ forex paren Gratis 

Real-time nieuws Gratis 

Marktanalyses forex specialisten Gratis 

Administratie, houden rekening, verzekering € 39 per trimester 

Inactivity fee Geen 

 Het vereiste minimum om een forex rekening te openen is € 2.500. WH SelfInvest 
heeft Dexia Bank en Bank One - JP Morgan Chase aangewezen om het depot van onze 
forex klantenrekeningen waar te nemen. Beide banken hebben een stevige reputatie. De 
laatste maakt deel uit van de 10 grootste financiële instellingen ter wereld. Veilig en zeker. 

U kan de rekening spijzen door middel van een transfer naar Dexia Bank. Dit gebeurt op een 
« tegoeden forex klanten » rekening. Uw tegoeden komen dan automatisch terecht op uw 
forex rekening. De rekening wordt gehouden in € of een andere munt op aanvraag). Vanop 
deze rekening kunnen alle valuta verhandeld worden. Winst (verlies) wordt in € op de 
rekening gecrediteerd (gedebiteerd) ■ 

Informatie over de 
rekening 

Actieve beleggers kiezen 
voor WH SelfInvest 

V 4.05 

 WH SelfInvest N.V. is een onafhankelijke beursvennootschap. Het aandeel-
houderschap is in handen van de originele oprichters en een Belgische, institutionele partij : 
Creafund. WH SelfInvest N.V. heeft zowel een broker vergunning als een commissionaire 
vergunning. De vennootschap heeft een Europees paspoort en  wordt tegelijkertijd 
gecontroleerd door een externe én een interne auditor. 

WH SelfInvest N.V. bedient vooral actieve particulieren en kleinere institutionelen. Het 
klantenbestand bestaat uit 28 verschillende nationaliteiten. De vennootschap heeft kantoren 
in Luxemburg, België en Nederland ■ 

 Onze Nederlandstalige service desk is bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur. De 
service desk medewerkers zijn gekwalificeerd en steeds beleefd. U kan ze vragen stellen 
over forex, technische analyse en nog veel meer. Ze staan steeds paraat. E-mails worden in 
een recordtijd beantwoord. De reputatie van onze service desk is legendarisch ■ 

U kan op ons rekenen ! 

WH SELFINVEST N.V. 

Maaltecenter Blok G 
Derbystraat 349 

B 9051  Gent 

T: +32 (0)9 383 86 38 
info@whselfinvest.be 

 
Kantoor Nederland 

T: + 31 (0)20 682 35 93 
www.whselfinvest.nl 

Kantoor Luxemburg 
T: +352 42 80 42 82 

www.whselfinvest.com 


