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Commerciële infofiche – platina, palladium en rhodium “vrij van BTW” 
 
Dankzij de opslag in een douane-entrepot buiten België, kan je fysiek platina , 

palladium en/of rhodium aankopen met een onmiddellijk voordeel van 21% op de 

aankoopprijs (namelijk het bedrag van de btw). 

We houden het graag duidelijk, hieronder vind je de zaken waar je goed op moet 

letten: 

 
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. 

 

Enkel baartjes van LBMA-producenten 

Het platina, palladium en/of rhodium ligt steeds 

fysiek opgeslagen in het douane-entrepot onder de 

vorm van baren van LBMA-producenten. Geen 

Futures, ETF’s of andere afgeleide producten (zoals 

opgesomd in de wet van 21/11/2016)! Het betreft 

dus duidelijk geen beleggingsdienst. 

Unieke serienummers 

Voor elke aankoop die je doet, ontvang je de unieke 

serienummer(s) van de baartjes die jouw eigendom 

zijn. 

Het is mogelijk dat je na aankoop eigenaar bent van 

een gedeelte van een edelmetaal baar. 

Opslagdocument 

Je ontvangt na betaling en levering van je 

edelmetaal in de kluis snel een bewijs van 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 

immers slechts 1x per maand aan ons overgemaakt. 

Opslagkosten 

De opslagkosten worden 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 de opslagkosten. 

Fysieke levering is steeds mogelijk 

Levering van je edelmetaal in België en Nederland is 

steeds mogelijk, hiervoor rekenen we ook geen 

kosten aan, enkel de standaard verzendingskosten.  

Bij levering is wel steeds btw van toepassing, dit 

over de waarde van het edelmetaal op het moment 

van de aanvraag tot levering. 

Verkopen 

De verkoop van jouw edelmetalen is ook steeds 

mogelijk, gegarandeerd aan de beste voorwaarden. 

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. 


