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Belangrijke informatie voor 
inwoners van VS

Belangrijke informatie voor personen in buitenlandse jurisdicties 

De op deze website opgenomen informatie is niet gericht tot personen in jurisdicties waar het verstrekken van deze informatie 

dan wel het aanbieden, verkopen en/of distribueren van financiële producten of het verlenen van financiële diensten (waar-

onder beleggingsdienstverlening) niet is toegestaan, zoals de Verenigde Staten van Amerika (VS) en Australië.

De inhoud van deze website kan niet worden aangemerkt als een aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod 

aan personen in jurisdicties, waaronder de VS en Australië, waar het niet is toegestaan om beleggings¬diensten te verlenen. De 

beleggingsdienstverlening zoals beschreven op deze website is niet bedoeld voor en wordt niet aangeboden aan personen in 

jurisdicties waar dat niet is toegestaan.

Indien u voornemens bent een beleggingsdienst van Rabobank af te nemen dan wel op dit moment een beleggingsdienst 

afneemt, dient u Rabobank in te lichten als u als inwoner van de VS of Australië aangemerkt zou kunnen worden. Dat kan 

bijvoorbeeld het geval zijn in geval van een verhuizing. Deze verplichting geldt ook wanneer de wetgeving van het land waar u 

woonachtig bent het afnemen van deze financiële producten en/of beleggingsdiensten van Rabobank niet toelaat.

De Rabobank is bevoegd om effectenorders die verstrekt zijn vanuit IP-adressen vanuit jurisdicties waarin dat niet is toegestaan, 

waaronder de VS, te blokkeren en niet uit te voeren. Rabobank is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen door het niet 

uitvoeren van effectenorders, die plaatsvinden in strijd met de wetgeving van de jurisdictie waaronder de belegger ressorteert 

en/of het gevolg zijn van genoemde blokkade.

Important information for persons in foreign jurisdictions

This website and its respective contents is not intended in any jurisdiction to any person to whom it may be unlawful to make 

such an offer, sale and/or distribution of financial products or the offering of financial services (including investment services), 

such as the United States of America (US) and Australia.
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This website and its respective content does not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any securities 

or a solicitation of any offer to sell any securities to persons in jurisdictions, including the US and Australia, where this is not 

permitted. Any investment services described herein are not intended for and are not offered to persons in jurisdictions where 

this is not permitted.

If you intend to obtain investment services from Rabobank or are at this moment already provided with investment services, 

you must inform Rabobank whether you could be considered as a resident of the US or Australia. This may be the case due to 

for example a removal/relocation. This duty is also applicable when the legislation of the country where you are resident does 

not allow to obtain financial products and/or investment services from Rabobank. 

Rabobank is authorized to block and not execute orders with regard to securities that have been provided from IP-addresses 

domiciled in jurisdictions, including the US, where this may be unlawful. Rabobank is not liable for damage and/or losses 

incurred by not executing orders with regard to securities, that may be in breach of the regulations of the jurisdiction the 

investor is subject to and/or is the consequence of the aforementioned blocking.


