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SPM Safe

VERZEKERDE OPSLAG

Edelmetalen aankopen is één ding, maar je moet ook een plan hebben
om het aangekochte edelmetaal vervolgens VEILIG op te slaan. Wie zijn/
haar edelmetaal graag verzekerd en buiten het banksysteem opslaat,

VEILIG EN IN ALLE
VERTROUWEN

bieden we met SPM Safe een oplossing.
SPM Safe is gespecialiseerd in wat we in het Engels “Allocated Storage”
noemen. Bij een “toegewezen verzekerde opslag” wordt edelmetaal “één
op één” en afzonderlijk verpakt opgeslagen in onze kluizen.
Deze opslagmethode garandeert onze klanten dat hun edelmetaal steeds
fysiek opgeslagen ligt in onze kluizen en beschikbaar blijft voor een
nieuwe uitlevering en/of verkoop in de toekomst.

100 % ALLOCATED

FYSIEK ZILVER AANKOPEN OP
DE MEEST EFFICIENTE MANIER

Dankzij de opslag in een douane-entrepot buiten België,
kan je fysiek zilver aankopen met een onmiddellijk
voordeel van 21% op de aankoopprijs (namelijk het
bedrag van de btw).

OPSLAG VERLOOPT VIA SPM SAFE
GEEN AFGELEID PRODUCT

BEWIJS VAN EIGENDOM

Maar dit heeft nog meer voordelen!
BEWAARLOON
FYSIEKE LEVERING IS STEEDS MOGELIJK

Fysiek Zilver aankopen op de
meest efficiënte manier.
Met “zilver vrij van btw” krijg je toegang tot ’s werelds grootste markt voor
zilver, op een heel efficiënte manier.
Kopen doe je in de vorm van LBMA gecertificeerde baren, daarmee komt de
zekerheid van de grootste verhandelbaarheid/liquiditeit in de toekomst.
Dankzij de combinatie met opslag, kan je fysiek zilver van de hoogste
kwaliteit aankopen en in de toekomst ook weer verkopen, zonder btw.
Bovendien blijft fysieke uitlevering van je zilver steeds mogelijk, want het
aangekocht zilver wordt volledig gealloceerd in de kluizen.

Opslag verloopt via SPM Safe
De bewaring is steeds op naam en juridisch is en blijft het opgeslagen
edelmetaal steeds jouw persoonlijke eigendom (een volmacht aan
derden is mogelijk). SPM Safe of goud999 kunnen hier bijgevolg op geen
enkel moment aanspraak op maken.
De vervangingswaarde van het opgeslagen edelmetaal vrij van btw,
wordt verzekerd via MARCH onder de polisnummers FINST1700045 en
FINST1700043 (met als vervaldag 31/12 elk kalenderjaar)

Geen afgeleid product
Het zilver ligt steeds fysiek opgeslagen in de vorm van baren van
LBMA-producenten. Geen Futures, ETF’s of andere afgeleide producten !
Zilver vrij van btw betreft dus ook duidelijk geen beleggingsdienst.
(zoals opgesomd in de wet van 21/11/2016)

Bewijs van eigendom
Je ontvangt na betaling en levering van je edelmetaal in de kluis, een bewijs
van de opslag. Het is wel mogelijk en normaal dat je pas na 30 dagen de
unieke nummers van uw baar/baren edelmetaal ontvangt. De lijst met de
nummers van alle nieuwe baren, wordt door de kluisbewaarder slechts 1x per
maand aan ons overgemaakt.
Na aankoop is het mogelijk dat uw zilver fysiek ofwel aanwezig is in het
douane-depot als onderdeel van één of meer grotere LBMA gecertificeerde
baren, ofwel verdeeld is over verschillende baren.

Bewaarloon
Het bewaarloon wordt per kwartaal berekend op basis van de
gemiddelde verzekerde waarde. Het minimum bewaarloon dat wordt
aangerekend per kwartaal is € 5,00. De algemene administratieve kost
bedraagt €1,25 per klant, per kwartaal.
Alle tarieven zijn aangegeven exclusief btw - indien de geleverde dienst
wel is vrijgesteld, is er geen aanrekening van btw op de factuur.
Op de tarieffiche van SPM Safe vind je meer informatie over het
bewaarloon en de kosten.

SPM SAFE HANTEERT ZEER
AANTREKKELIJKE TARIEVEN
VOOR ALLE DIENSTEN
M.B.T. EDELMETAAL

Fysieke levering is steeds mogelijk

Verkopen

Levering van je edelmetaal in België en Nederland is

De verkoop van jouw edelmetalen is ook steeds zeer snel

steeds mogelijk, hiervoor rekenen we ook geen kosten aan,

mogelijk, opgeslagen edelmetaal hoeft immers niet te

uitgezonderd verzendkosten.

worden gecontroleerd op massa en kwaliteit.

Bij levering van zilverbaren is wel steeds BTW van

Neem hiervoor een kijkje op onze website onder het

toepassing, dit over de waarde van het edelmetaal op het

tabblad ‘Verkopen’ of contacteer ons op info@spmsafe.com

moment van de aanvraag tot levering.

of telefonisch op het nummer 0032 (0)494 40 20 20.

Neem contact met ons op via info@spmsafe.com of
telefonisch op het nummer 0032 (0)494 40 20 20 voor
meer informatie.

Contact
info@spmsafe.com
+32 (0)89 23 82 85
Adres :
Toekomstlaan 25/2
3600 Genk
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