
SLA UW EDELMETAAL VEILIG OP
Kies voor de zekerheid van AunexumSafe

AunexumSafe - kantoor 
Arcadialaan 16B (Victory building)
1813 KN  Alkmaar
www.aunexumsafe.nl

info@aunexumsafe.nl 
+31 (0)88 46 88 456
KvK: 55478778
BTW nummer: NL851731089B01



1. KIES DE OPSLAGMOGELIJKHEID

VOORDELEN:

 Geen kosten
  Direct  

toegankelijk

NADELEN:

  In de regel niet te 
verzekeren
  Gevoelig voor 

diefstal

VOORDELEN:

  Beveiligd (niveau 
gemiddeld K4)

NADELEN:

  Opslagkosten
  Beperkte vergoeding 

bij diefstal
  Waarde inhoud kluis 

moeilijk aan te tonen
  Inhoud bankkluis kan 

binnen boedel van een 
failliete bank vallen

VOORDELEN:

  Waarde volledig 
verzekerd

  Veilig opgeslagen 
op het hoogste 
niveau (K10)

  Opslag op eigen 
naam

 Scherpe tarieven

NADELEN:

  Kosten voor opslag 
en verzekering

Verzekerde opslag 
bij AunexumSafe

Thuis Bankkluis

OPSLAG IN DE PRAKTIJK
2. KIES UW KLUISLOCATIE

3. DE TARIEVEN

Zwitserland
Van oudsher een veilige 
haven

Geografische spreiding 
(buiten EU)

Het bewaarloon wordt ieder kwartaal (achteraf) aan u gefactureerd op basis van de 
gemiddelde (vervangings)waarde van het betreffende edelmetaal. De tarieven zijn 
op jaarbasis en inclusief verzekeringskosten. Het bewaarloon in Zwitserland is een 
onbelaste prestatie, in Nederland wordt 21% BTW geheven.

Wilt u voor meer dan €100.000 aan edelmetalen bij ons opslaan? Neem dan telefonisch 
contact met ons op via +31(0)88 46 88 456

UW EDELMETAAL VEILIG  
OPGESLAGEN

AUNEXUMSAFE STAAT VOOR:

 Scherpe opslagtarieven
 Transparante bedrijfsvoering 
  Bescherming bij verkoop en uit opslag name door de 

onafhankelijke Stichting Derdengelden AunexumSafe
  Terugkoopgarantie

VOOR U BETEKENT DIT:

 Volledig verzekerde opslag op eigen naam
  Mogelijkheid tot bezichtiging van het in opslag  

gegeven edelmetaal in zowel Nederland als  
Zwitserland
  Periodieke overzichten van uw edelmetaal in opslag
  Periodieke audit door onafhankelijke accountant

Edelmetalen vertegenwoordigen een zeer hoge waarde en zijn daarom gevoelig voor diefstal. Veel vermogende  
particulieren en zakelijke partijen kiezen daarom voor opslag van edelmetalen bij een bedrijf dat hierin gespecialiseerd 
is. AunexumSafe biedt veilige en verzekerde opslag van fysiek goud, zilver, platina en palladium in Nederland en 
Zwitserland. Onze locaties voldoen aan de allerhoogste internationale veiligheidseisen.

Nederland

Dicht bij huis

Goud

WORDT GEKOZEN VOOR:

Zilver

PalladiumPlatina

Goud
BTW-vrij

BTW-vrijBTW-vrij

WORDT GEKOZEN VOOR:

Zilver

PalladiumPlatina

Goud, platina  
& palladium

Zilver

In-/uitslagkosten €35 €35

Rekening openen gratis gratis

Bewaarloon 0,75% 1%
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