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BOLERO VERLAAGT TARIEVEN 
ONLINEBEURSORDERS 

 
Sinds 21 september hanteert Bolero, het onlinebeleggingsplatform van KBC Securities, sterk 
verlaagde tarieven voor onlinebeursorders.  
 

1. Nieuw, extra voordelig tarief voor kleine beursorders.  
Voor onlineorders tot 2 500 euro geldt voortaan een nieuw, speciaal Bolero-tarief. 
Kleine orders op Euronext en de belangrijkste Centraal-Europese beurzen (Praag, 
Boedapest, Boekarest en Warschau) genieten een tarief van 7,5 euro per transactie. 
Voor de andere Europese beurzen, Canada en de VS is het tarief respectievelijk 15 
euro en 15 USD. 
 

2. Meer markten tegen het vaste Euronext-tarief.  
Voortaan geldt voor grotere orders op de beurzen van Lissabon en de belangrijkste 
Centraal-Europese markten het vaste standaardtarief van 15 euro per schijf van 10 000 
euro. Daarmee schakelt Bolero de kosten voor orders op die markten gelijk met die 
voor orders op de Euronext-markten (Brussel, Parijs en Amsterdam). 
 

3. Buitenlandse markten: minima met meer dan 30% verlaagd.  
Voor orders op de VS-markten daalt het minimum van 29,5 VS-dollar naar 20 VS-dollar, 
voor de Europese markten (niet-Euronext) gaat het minimum van 50 euro naar 30 euro. 
Voor de belangrijkste Centraal-Europese beurzen is het tarief en het bijbehorende 
minimum vervangen door het Euronext-standaardtarief (zie 2.) 

 
Een gemiddelde beursorder bij Bolero bedraagt momenteel 7 800 euro. Deze ingrijpende 
tariefverlaging maakt het particuliere beleggers evenwel mogelijk om – o.m. dankzij het 
voordelige tarief voor kleine orders – hun portefeuille beter en gemakkelijker te diversifiëren. 
Het Bolero-platform combineert gebruiksgemak voor de beginnende of minder ervaren belegger 
met expertise en diepgang voor de meer ervaren belegger. 
 
 
Bolero 
Cliënten van Bolero hebben rechtstreeks toegang tot meer dan twintig markten, waaronder de 
West- en Oost-Europese, de Amerikaanse en de Canadese markt. Bolero biedt eveneens alle 
beursgenoteerde producten aan. Niet alleen aandelen, maar onder meer ook opties, trackers, 
turbo’s, speeders, sprinters en warrants kunnen online worden aangekocht.  
Daarnaast biedt Bolero verscheidene andere beurzen offline aan. 
Ter ondersteuning krijgt de cliënt van Bolero toegang tot alle studies van het analistenteam van 
KBC Securities, waaronder ook de Beurs bij ’t Ontbijt, een dagelijkse, Nederlandstalige 
nieuwsbrief met uitgebreide marktinformatie en -analyses.  
Bolero-cliënten kunnen met hun vragen zowel telefonisch als per mail terecht bij de orderdesk, 
en dat alle beursdagen van 8 tot 22 uur. 
Bolero rekent geen abonnementskosten aan. De cliënt betaalt alleen de gebruikelijke 
transactiekosten en bewaarlonen. Wie realtime koersinformatie wenst, betaalt 60 euro per 
kwartaal, maar krijgt daarvan per transactie 5 euro terugbetaald. 
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Voor meer informatie, contacteer: 
Patrick Vande Kerckhove, 02 429 04 81 – Patrick@bolero.be  
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