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1. Definities 
1.1. SPM SAFE bvba: besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 25/2, 
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling 
Tongeren onder nummer 0656.986.740 (hierna genoemd “SPM 
SAFE”). 

1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die de edelmetalen in 
bewaring geeft aan SPM SAFE. SPM SAFE mag als haar 
opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die 
haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij 
uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als 
vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, lasthebber, uit 
naam en voor rekening van een derde en op voorwaarde dat deze 
de naam, het adres en de overige relevante gegevens van deze 
derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd 
met de opdracht aan SPM SAFE wordt verstrekt. 

1.3. Overeenkomst: de overkomst waarin SPM SAFE zich tegenover de 
klant verbindt om de edelmetalen voor de klant te bewaren en deze 
op eerste afroep van de klant terug te geven.  

2. Toepasselijkheid 
De algemene voorwaarden bepalen de modaliteiten van de 
verzekerde opslag van edelmetaal en zijn van toepassing op alle 
rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen SPM SAFE en de 
opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen 
anders is overeengekomen. Geen enkele afwijking kan worden 
ingeroepen als algemene regel. 
De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende 
toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij 
eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per e-
mail of fax of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een 
schriftelijke bevestiging van SPM SAFE. 
Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de 
opdrachtgever zijn niet van toepassing. 

3. Totstandkoming van de overeenkomst 
Offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. 
De Overeenkomst komt tot stand zodra de klant een contract tot 
verzekerde bewaargeving ondertekent met SPM SAFE. 
SPM SAFE heeft het recht elke opdracht tot opslag van edelmetalen 
te weigeren en dit zonder opgave van reden. 

4. Types verzekerde opslag 
4.1. Toegewezen verzekerde opslag van edelmetaal 
4.1.1. Onder toegewezen opslag wordt verstaan het type opslag waarbij 

SPM SAFE het edelmetaal van de klant afgescheiden opslaat van 
het edelmetaal van eventuele andere partijen. 

4.1.2. Deze afscheiding zal gebeuren door het aanbrengen van een 
verpakking rond het edelmetaal van de klant, voorzien van een 
uniek serienummer. Dit serienummer zal door SPM SAFE aan de 
klant worden meegedeeld.  

4.1.3. De klant zal van SPM SAFE naast het unieke nummer van de 
“sealing” ook een gedetailleerde beschrijving ontvangen van het 
metaal van de klant in de toegewezen verzekerde opslag. 

4.1.4. Het edelmetaal in de toegewezen verzekerde opslag is voor zowel 
SPM SAFE als de bewaarder een buiten balanspost. Dit 
edelmetaal is bijgevolg gevrijwaard in gebeurlijk geval van faling 
van SPM SAFE, haar onderaannemer of de bewaarder.  

4.1.5. SPM SAFE bepaalt in samenspraak met de bewaarder, naar keuze 
en voorkeur, de locatie waar het edelmetaal effectief wordt 
opgeslagen in een verzekerde kluisruimte en/of brandkast(en). 

4.2. Gemeenschappelijke verzekerde opslag van edelmetaal 
4.2.1. Onder gemeenschappelijke opslag wordt verstaan het type 

opslag waarbij de investeerder een claim heeft op een bepaalde 
massa aan edelmetaal. 

4.2.2. De klant zal van SPM SAFE een gedetailleerde beschrijving 
ontvangen van zijn/haar massa aan edelmetaal in de 
gemeenschappelijke verzekerde opslag. 

4.2.3. Het edelmetaal in de gemeenschappelijke verzekerde opslag is 
voor zowel SPM SAFE als de bewaarder een buiten balanspost. Dit 
edelmetaal is bijgevolg gevrijwaard in gebeurlijk geval van faling 
van SPM SAFE of van de bewaarder.  

4.2.4. SPM SAFE bepaalt, in samenspraak met de bewaarder, naar keuze 
en voorkeur, de locatie waar en de wijze waarop het edelmetaal 
effectief wordt opgeslagen.   

4.2.5. Een positie in “metal account” bij een LBMA leverancier van 
edelmetaal kan voor de gemeenschappelijke verzekerde opslag 
voorkomen en wordt volgens deze bijzondere voorwaarden 
aanzien als een positie in fysiek edelmetaal. 

4.3. Opslag van edelmetaal, vrij van btw. 
4.3.1. Onder opslag van edelmetaal, vrij van btw, wordt verstaan het 

type opslag waarbij de fysieke locatie van het opgeslagen 
edelmetaal zich buiten België bevindt. 

4.3.2. De klant ontvangt van SPM SAFE steeds een bewijsstuk met een 
duidelijke vermelding van zijn/haar edelmetaal in bezit. 

4.3.3. De massa edelmetaal wordt uitgedrukt in ofwel gram, ofwel 
ounce (waarbij 1 ounce= 31,1034 gram). 

4.3.4. De opslag gebeurt steeds in fysieke baren edelmetaal, die de 
kwaliteit “London Good Delivery” hebben (hoogste liquiditeit, 
wereldwijd aanvaard). 

4.3.5. Het edelmetaal in de opslag vrij van btw is voor zowel SPM SAFE 
als haar eventuele onderaannemer en de bewaarder een buiten 
balanspost. Dit edelmetaal is bijgevolg gevrijwaard in gebeurlijk 
geval van faling van SPM SAFE, haar onderaannemer of de 
bewaarder. 

4.3.6. SPM SAFE bepaalt, in samenspraak met de bewaarder, de exacte 
locatie van de opslag. 

4.3.7. Het is mogelijk dat de klant een gedeelte van een edelmetaal baar 
of baren bezit, terwijl andere klanten eigenaar zijn van de rest van 
de baar. 

5. Bewaarloon en kosten 
Het bewaarloon wordt berekend over de gemiddelde 
vervangingswaarde van de edelmetalen gedurende de betreffende 
facturatieperiode (ook al begint of eindigt de bewaargeving in de 
loop van dat kwartaal). Het bewaarloon omvat de 
verzekeringspremie.  
De geldende tarieven zijn terug te vinden in de tarieffiche vermeld 
op de website van SPM SAFE: www.spmsafe.com. 
De volgende kosten maken geen deel uit van het bewaarloon en 
worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht: 

• Een algemene administratieve kost 

• Kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer 
afgeven van de edelmetalen 

• Kosten voor transport van/naar kluis 

• Kosten die bij het afsluiten van de overeenkomst niet 
voorzienbaar waren maar die SPM SAFE niettemin moet maken 
in verband met de overeengekomen zorg voor de in bewaring 
gegeven edelmetalen of die hij moet maken om aan zijn 
zorgplicht te kunnen voldoen; 

Het bewaarloon wordt telkens berekend op 31/3, 30/6, 30/9 en 
31/12. Elk kwartaal wordt tevens een algemene administratieve 
kost doorgerekend. Het bewaarloon, de algemene administratieve 
kost en de eventuele overige kosten worden betaald op basis van 
een hiervoor uitgereikte factuur. 
Kosten die niet op voorhand konden worden voorzien (zoals een 
verhoging van de verzekeringspremie, een wetswijziging waardoor 
de kostenstructuur voor verzekerde opslag in het nadeel van SPM 

http://www.spmsafe.com/


 
 

SAFE wijzigt,…) zullen, in voorkomend geval, afzonderlijk aan de 
klant worden gefactureerd. 
De door SPM SAFE genoemde prijzen zijn steeds exclusief btw, tenzij 
schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
De klant ontvangt elk kwartaal samen met de factuur een overzicht 
van  het opgeslagen edelmetaal. De aangerekende kosten worden 
uitgesplitst per product. 

6. Verzekering 
Ten alle tijden dient SPM SAFE te zorgen voor een geldige 
verzekeringspolis voor de volledige positie aan edelmetaal in 
verzekerde opslag. 
Een bewijs van verzekering zal op eenvoudig verzoek ter beschikking 
worden gesteld van de klanten met een positie edelmetaal in 
verzekerde opslag. 
Het edelmetaal in verzekerde opslag is verzekerd voor de 
vervangingswaarde van de massa aan edelmetaal die zich in de 
verzekerde opslag bevindt op het moment van een gebeurlijk 
schadegeval.  
De verzekerde risico’s voor het edelmetaal in opslag bevatten 
brand, inbraak, vandalisme, waterschade, overval en afpersing.   
De klant vrijwaart SPM SAFE voor elk verlies dat zou ontstaan door 
een weigering van de verzekeraar om de klanten te vergoeden bij 
een schadegeval, behalve in dat geval waarbij een ernstige fout of 
fraude kan worden aangetoond van de kant van SPM SAFE of haar 
onderaannemer. 

7. Betalingsmodaliteiten 
Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, zijnde, behoudens 
andersluidend schriftelijk beding, dertig dagen na de factuurdatum. 
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen moeten 
alle betalingen zonder aftrek of verrekening geschieden door 
overschrijving op de bankrekening van SPM SAFE. 
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te 
gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.  
Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling de verplichting ten laste van de opdrachtgever tot 
betaling van een interest op het nog verschuldigde bedrag, te 
betalen per dag vertraging à rato van 10% op jaarbasis.  
Naast de verwijlinteresten worden bij gebreke aan betaling op de 
vervaldag de factuurbedragen van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling forfaitair verhoogd met 10%, met een minimum 
van 10 euro, dit ten titel van uitdrukkelijk tussen partijen 
overeengekomen schadevergoeding. Eventuele gerechtskosten zijn 
hierin niet begrepen. Bovendien zal voor elke aangetekende 
herinneringsbrief  of ingebrekestelling een bijkomend forfaitair 
bedrag van 25 euro verschuldigd zijn. 
Ingeval van niet-betaling binnen drie maanden na factuurdatum 
heeft SPM SAFE zonder voorafgaande verwittiging het recht om het 
opgeslagen edelmetaal van de klant te verkopen, gedeeltelijk of 
volledig, ter vergoeding van de niet betaalde facturen, 
verwijlsinteresten, schadevergoeding, innings- en gerechtskosten. 

8. Einde van de overeenkomst 
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Elk van 
beide partijen heeft het recht de overeenkomst te beëindigen mits 
inachtneming van een opzeggingstermijn van 10 werkdagen. Tot de 
daadwerkelijke teruggaaf dan wel verkoop van de edelmetalen door 
SPM SAFE blijven het bewaarloon en de kosten als vermeld in artikel 
5 verschuldigd. 
Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, 
dient het edelmetaal op de laatste dag van de opzeggingstermijn 
tijdens de kantooruren (9u – 17u) of, indien dit geen werkdag is, 
tijdens de eerstvolgende werkdag, te worden opgehaald te 3600 
Genk, Toekomstlaan 25/2. Op aanvraag kan SPM SAFE zorgen voor 
verzekerd transport van het edelmetaal naar de klant. Het transport 
gebeurt dan op kosten van de klant. 

De teruggaaf van het edelmetaal gebeurt onder de opschortende 
voorwaarde van: 

• Betaling van alle eventuele openstaande facturen op naam van 
de klant 

• Betaling van de kosten verbonden aan de teruggaaf van het 
edelmetaal (zie tarieffiche: Tarief  levering uit opslag) 

• Betaling van de kosten voor het verzekerd transport, indien 
daarvoor geopteerd werd 

Bij gebreke aan betaling wordt de overeenkomst geacht nooit te zijn 
beëindigd. Hetzelfde geldt indien het edelmetaal – ander dan de 
gemeenschappelijke verzekerde opslag - niet werd afgehaald op de 
overeengekomen datum. 
Ingeval van beëindiging van een overeenkomst tot 
gemeenschappelijke verzekerde opslag, heeft de klant recht op de 
waarde van het verzekerde edelmetaal op basis van de geldende 
“LBMA” edelmetaalprijzen op de laatste dag van deze 
overeenkomst, omgerekend in euro, dan wel op een levering in 
baren naar keuze (vanaf 10 g). In het laatste geval gelden de tarieven 
vermeld op de tarieffiche. 
SPM SAFE behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van 
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als 
ontbonden te beschouwen in geval van overlijden, insolventie, 
faillissement of (kennelijk) onvermogen van de klant alsook bij om 
het even welke wijziging aan haar juridische toestand (waaronder 
ontbinding, invereffeningstelling). Hetzelfde geldt indien de klant bij 
het aangaan van de overeenkomst onjuiste informatie heeft 
verstrekt en SPM SAFE de overeenkomst niet of niet onder dezelfde 
voorwaarden zou zijn aangegaan indien zij over de correcte 
informatie had beschikt. 

9. Bijzondere bepalingen 
9.1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft de klant geen 

toegang tot de in bewaring gegeven edelmetalen. 
9.2. De klant is verplicht om SPM SAFE te allen tijde te informeren in 

geval van adreswijziging. 
9.3. De klant vrijwaart SPM SAFE tegen alle aanspraken van derden. 
9.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn 

of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van 
deze voorwaarden volledig van toepassing.  

9.5. SPM Safe bvba en de klant zullen in gebeurlijk geval in overleg 
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of 
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk 
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht 
worden genomen. 

9.6. SPM SAFE draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de 
eventuele fiscale aangifteplicht van de klant. Indien de klant daar 
evenwel om verzoekt, ontvangt hij/hij ten behoeve van zijn/haar 
fiscale aangifte een overzicht van de waarde van de in bewaring 
gegeven edelmetalen per 31/12. 

9.7. De klant verbindt zich er daarom toe steeds zijn/haar 
persoonsgegevens correct mee te delen aan SPM SAFE, gestaafd 
met een eID of kopie voor-en achterzijde van zijn/haar 
identiteitskaart. 

10. Verkoop van het bewaarde edelmetaal 
De klant kan het door haar in bewaring gegeven edelmetaal op elk 
moment geheel of gedeeltelijk aanbieden voor verkoop aan de 
tarieven vermeld op de website www.goud999.be. Hiertoe dient 
de klant een schriftelijk verzoek tot verkoop verzenden aan SPM 
SAFE. De opdracht tot verkoop dient aanvaard te worden door SPM 
SAFE. Na aanvaarding van de opdracht zal SPM SAFE zo snel mogelijk 
overgaan tot verkoop.  
SPM SAFE kan voor de verkoop steeds beroep doen op SOLIDE 
PRECIOUS METALS bvba, Hendrik van Veldekesingel 150/46 te 3500 
Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, 
afdeling Hasselt onder nummer 0560.917.346. 

http://www.goud999.be/


 
 

In geen geval is SPM SAFE aansprakelijk voor gelden verliezen of 
gederfde winsten door het niet of laattijdig uitvoeren van de 
opdracht tot verkoop. 
De verkoopprijs zal door SPM SAFE (dan wel SOLIDE PRECIOUS 
METALS bvba) worden overgeschreven op de bankrekening van de 
klant. 

11. Gevolmachtigden 
De klant kan met betrekking tot het edelmetaal in verzekerde opslag 
een natuurlijk persoon aanduiden als gevolmachtigde. Deze 
persoon heeft de bevoegdheid: 

• De overeenkomst verzekerde opslag op te zeggen zoals 
omschreven in artikel 8. 

• Een verkooporder te plaatsen voor het bewaarde edelmetaal 
zoals omschreven in artikel 10. 

De klant dient zowel de benoeming als het eventuele ontslag van 
haar gevolmachtigde(n) schriftelijk mee te delen aan SPM SAFE. De 
benoeming/ het ontslag is pas definitief nadat SPM SAFE bevestigd 
heeft kennis te hebben genomen van deze benoeming/ dit ontslag. 

12. Toepasselijk recht 
Alle met SPM SAFE afgesloten overeenkomsten worden beheerst 
door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd. 
 

 


