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Commerciële infofiche – Toegewezen opslag van edelmetalen 
 

Waarom mijn aankoop van baren of munten verzekerd laten opslaan?  

 
Opslag verloopt via SPM Safe 

De opslag van edelmetalen verloopt via onze 

dochteronderneming SPM Safe. 

Deze opslag is steeds op naam, een volmacht aan derden 

is mogelijk, en is verzekerd door Lloyd’s voor de 

vervangingswaarde. 

Juridisch is het duidelijk steeds jouw persoonlijke 

eigendom. SPM Safe of goud999 kunnen hier op geen 

enkel moment aanspraak op maken. 

 

Opslag is volledig afgescheiden van ander edelmetaal 

Jouw aankoop wordt in een aparte verpakking verzegeld 

en voorzien van een uniek serienummer. Dit edelmetaal 

wordt volledig afgescheiden van het edelmetaal van 

andere klanten. 

Je bent 100% eigenaar 

Je bent en blijft volledig eigenaar van het opgeslagen 

edelmetaal. Zelfs in het gebeurlijke geval van een 

faillissement, kan SPM Safe of goud999 hier op geen 

enkel moment aanspraak op maken. 

Jouw edelmetaal is veilig 

Het is immers beschermd en verzekerd tegen diefstal of 

ongelukken. 

Op regelmatige tijdstippen organiseert SPM Safe ook een 

volledige audit van al het edelmetaal in opslag. 

Opslagdocument 

Je ontvangt na betaling en levering van je edelmetaal in 

de kluis snel een bewijs van opslag. 

Op dit document staan alle details van het edelmetaal dat 

je hebt aangekocht (gewicht, jaartallen, serienummer, 

…). 

Bewaarloon 

Het bewaarloon wordt per kwartaal berekend op basis 

van de gemiddelde waarde. Het minimum bedrag dat 

wordt aangerekend per kwartaal is € 5,00. 

Op de tarieffiche van SPM Safe vind je meer informatie 

over het bewaarloon en de kosten. 

Levering is steeds mogelijk 

Het is steeds mogelijk om uw edelmetaal alsnog te laten 

leveren en vervolgens zelf op te slaan. 

Op de tarieffiche van SPM Safe vind je meer informatie 

over de levering op jouw adres. 

Verkopen 

De verkoop van jouw edelmetalen is ook steeds zeer snel 

mogelijk, opgeslagen edelmetaal hoeft immers niet te 

worden gecontroleerd op massa en kwaliteit. 

Neem hiervoor een kijkje op onze website onder het 

tabblad ‘Verkopen’ of contacteer ons op 

info@goud999.com of telefonisch op het nummer 0032 

(0)494 40 20 20. 

 

 
 
Raadpleeg de tarieffiche en de algemene voorwaarden op de website van SPM Safe (www.spmsafe.com) voor bijkomende 
informatie m.b.t. de verzekerde opslag van edelmetalen. 


