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1. ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE AANBIEDER VAN BELEGGINGSOBJECTEN
1.1 OVER ONS
Aullure B.V. (“Aullure”) is een aanbieder van beleggingsobjecten. Aullure is een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht op 14 februari 2012 met statutaire zetel in
Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 54693500. Het
kantooradres van Aullure is Olympisch Stadion 24-28 | 1076 DE Amsterdam.
1.2 ACTIVITEITEN
Aullure is gespecialiseerd in de in- en verkoop van fysiek edelmetaal waarbij de nadruk ligt op het in- en verkoop
van fysieke gouden, zilveren, platina en palladium baren en beleggingsmunten. Daarnaast biedt Aullure de
mogelijkheid tot verzekerde en zeer goed beveiligde opslag van edelmetaal in Nederland & Zwitserland. Deze
opslag wordt uitgevoerd door professionele onafhankelijke opslagmaatschappijen. Natuurlijk is fysieke uitlevering
van het edelmetaal te allen tijde mogelijk.
1.3 KWALITEIT
Aullure levert de hoogste kwaliteit edelmetaal. Om te allen tijde aan de hoge kwaliteits- en
verhandelbaarheidseisen te blijven voldoen, zal Aullure uitsluitend edelmetaal verhandelen dat wereldwijd wordt
erkend als beleggingsgoud en/of –zilver, platina en palladium met het hoogst mogelijke zuiverheidsgehalte. Voor
wat betreft edelmetaal dat in baren wordt gegoten, geldt een wereldwijd erkende Good Delivery Status,
waarmee de kwaliteit, echtheid en zuiverheid van het edelmetaal wordt gegarandeerd. Producenten met een
Good Delivery Status zijn geaccrediteerd door de London Bullion Market Association (LBMA) en de London
Palladium and Platinum Market (LPPM). Aullure verhandelt enkel baren en munten die afkomstig zijn van
producenten met een dergelijke accreditatie.
1.4 ORGANISATIE
De directie van Aullure bestaat uit 1 persoon: dhr. B.A.M. van der Kamp. De aandeelhouder-structuur is als
volgt:

Natuurlijk
persoon

Natuurlijk
persoon

39,5%
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Vive Holding BV

Infinitius Holding
BV

Natuurlijk
persoon

21%

Aullure BV

!3

Gelet op de beperkte omvang van het personeelsbestand heeft de onderneming een platte organisatiestructuur,
hetgeen zich uit in korte communicatielijnen en directe betrokkenheid van de directie bij de dagelijkse gang van
zaken. Het organigram is als volgt:

Aullure BV

Directie

Research &
Development

Finance
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Compliance
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HRM

Sales

Marketing
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2. GEGEVENS BETREFFENDE DE KENMERKEN VAN GOUDEN,ZILVEREN, PLATINA EN PALLADIUM
BAREN/MUNTEN
2.1 EDELMETAAL ALS ONDERDEEL VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE
Als belegger kunt u bij de structurering van uw vermogen kiezen voor investeringen in verschillende ‘asset
classes’. Gedacht kan worden aan aandelen, obligaties, opties en afgeleide instrumenten die bijvoorbeeld
betrekking hebben op grondstoffen. Dit zijn de verschillende categorieën waaruit een beleggingsportefeuille kan
bestaan. Goud en zilver, twee van de in dit prospectus omschreven beleggingsobjecten, maken ook deel uit van
een ‘asset class’, namelijk die van de (edelmetalen. Al ruim 6000 jaar geleden is onderkend dat edelmetaal over
bijzondere eigenschappen beschikt. Tot enkele tientallen jaren geleden lag in de Westerse wereld goud ten
grondslag aan het gehele monetaire systeem.
2.2 PRIJSONTWIKKELING
De prijsontwikkeling van edelmetalen is al enige jaren opwaarts gericht. Dit heeft te maken met het feit dat
beleggingen in edelmetaal worden gezien als een bescherming bij onzekerheid en tegen geldontwaarding. De
macro-economische onzekerheden die de financiële markten omgeven en diverse andere fundamentele
factoren (vraag en aanbod en de grote wereldwijde verschillen in economische ontwikkeling) maken goud en
zilver naar onze mening een onmisbaar onderdeel in de totale mix van beleggingen in een gespreide
beleggingsportefeuille.
2.3 FYSIEK VERSUS ELEKTRONISCH
In de afgelopen jaren zijn er veel derivaten ontwikkeld van goud, zilver, platinum en palladium. Zo lang de
financiële markten naar behoren functioneren, zijn deze producten dagelijks te verhandelen. Echter, aangezien
de totale omvang van de onderliggende waarde van deze producten de daadwerkelijk beschikbare wereldwijde
voorraden van de betreffende edelmetalen overstijgt, zouden disrupties in de werking van de markten en
beurzen leverings- en afrekenproblemen met zich kunnen meebrengen. Aullure verhandelt daarom enkel fysieke
beleggingen in edelmetaal.
Aullure biedt iedere belegger de mogelijkheid om te profiteren van verwachte toekomstige koersstijgingen.
Fysieke aankoop van goud, zilver, platina en palladium, in de vorm van baren en munten, vindt plaats via orders
via ons online handelsplatform of per telefoon.
2.4 KWALITEIT
De overkoepelende organisatie van erkende goud, zilver, platina en palladiumproducenten, de London Bullion
Market Association/London Palladium and Platinum Market, heeft wereldwijd een beperkt aantal partijen
toegestaan de ‘Good Delivery Status’ te voeren op de door haar geproduceerde goud, zilver, platina en
palladiumbaren/munten.
Alle door Aullure aangeboden goud, zilver, platina- en palladiumbaren/munten dragen deze status. De Good
Delivery Status garandeert onder andere een zuiverheidsgehalte van ten minste 99,95%. Bovendien zorgt deze
accreditatie ervoor dat de kwaliteit van het edelmetaal wereldwijd wordt erkend, hetgeen resulteert in een betere
verhandelbaarheid waarbij keuring en de daaraan verbonden kosten achterwege kunnen blijven. De ‘Good
Delivery Status’ zorgt kortweg dus voor een wereldwijde acceptatie zonder vragen of problemen.
2.5 BESTELLEN EN BETALEN
U bestelt uw baren en munten via de website (www.aullure.com) of zoekt telefonisch contact met één van onze
commerciële medewerkers. U ontvangt dan een prijsopgave van ons.
Na het doorlopen van het bestelproces via de website of het accepteren van een prijsopgave, krijgt u het
verzoek te betalen. Pas na ontvangst van uw betaling gaan wij over tot het vastzetten van de prijs en het
bestellen van de baren/munten bij onze leverancier(s). Na levering van uw order door de leverancier(s) worden
uw aangekochte edelmetalen direct verzekerd en beveiligd opgeslagen in de kluis van één van onze
professionele onafhankelijke opslagpartners. U kunt er ook voor kiezen uw bestelling fysiek uitgeleverd te krijgen
en zelf voor bewaring te zorgen. Meer informatie over fysieke uitlevering kunt u opvragen bij één van onze
commerciële medewerkers.
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2.6 (BIJ-)KOPEN EN VERKOPEN
Zowel aan- als verkopen van edelmetalen kunnen stapsgewijs, maar ook ineens plaatsvinden en kennen geen
minimum of maximum. Aullure heeft dusdanig goede contacten in de internationale professionele commodity
branche, dat zij altijd in staat is om uw verkoop order tegen prijzen dichtbij de zogenaamde ‘spotprijs’ (contante
wereldmarktprijs) uit te voeren, zeker als het gaat om eerder bij ons aangekocht en aan Aullure in bewaring
gegeven edelmetaal.
Ook voor baren/munten die elders zijn aangeschaft en eenzelfde zuiverheidsgehalte hebben bieden wij deze
service waarbij een inspectie van het edelmetaal door een professionele partij zal worden uitgevoerd.
Aullure hanteert een beperkte op- en afslag (bij aankoop, respectievelijk verkoop) ten opzichte van de op het
moment van handelen relevante wereldmarktprijs.
2.7 BIJZONDERE MARKTOMSTANDIGHEDEN
Aullure zal zich tot het uiterste inspannen om een terugkoopgarantie in aangekochte edelmetaal voor de cliënt
aan te bieden. Hiertoe biedt zij in beginsel te allen tijde minimaal 98,5% van de meest actuele wereldmarktprijs
voor goud-, zilver-, platina en palladium baren. Door deze prijsstellingen is het -zelfs onder uitzonderlijke
marktomstandigheden- mogelijk om aangeboden edelmetaal terug te kopen. Omdat slechts wordt gehandeld in
baren en munten van LBMA-erkende leveranciers, is de afname van edelmetaal eigenlijk vrijwel altijd
gegarandeerd.
Aullure behoudt zich echter het recht voor om tijdelijk af te zien van het afgeven van bied- en laatprijzen. Deze
situatie kan zich voordoen indien sprake is van extreme (markt)omstandigheden zoals grote
onevenwichtigheden in koop- of verkoophoeveelheden of in geval van macro-economische of politieke onrust.
2.8 KOPEN EN VERKOPEN IN DE PRAKTIJK
Aullure beschikt over een website die u in staat stelt 24 uur per dag gouden, zilveren, platina en palladium
baren/munten aan te kopen of te verkopen tegen de meest actuele marktprijzen. De prijs van edelmetaal
fluctueert namelijk van minuut tot minuut en dankzij inventieve technologie zijn de getoonde prijzen op onze
website altijd op ieder moment aangepast aan de huidige marktomstandigheden.
Nadat u voor uzelf heeft bepaald dat de aankoop van en belegging in edelmetaal voor u geschikt is, plaatst u
door middel van enkele klikken met uw muis uw bestelling via onze website. Op het moment van afronding van
een bestelling zijn geen wijzigingen meer mogelijk en is de aankoop een feit. Prijsveranderingen op de
wereldmarkt hebben na het definiëren van een order geen invloed meer op uw bestelling; uw aantal en prijs zijn
immers vastgelegd.
Nadat u voor uzelf heeft bepaald dat u uw edelmetaal wenst te verkopen, plaatst u door middel van enkele
klikken met uw muis uw order tot verkoop via onze website. Op het moment van afronding van uw order tot
verkoop zijn geen wijzigingen meer mogelijk en is de verkoop een feit. Prijsveranderingen op de wereldmarkt
hebben na het definiëren van een order tot verkoop geen invloed meer op uw bestelling; uw aantal en prijs zijn
immers vastgelegd.
Bij aankoop: Nadat u uw betaling aan Stichting Derdengelden Aullure heeft voldaan, vindt bestelling bij
(inter-)nationale tegenpartijen plaats. Zij draagt na voltooiing van uw bestelling het risico van eventuele
prijsveranderingen.
Bij verkoop: Aullure maakt binnen 48 uur de verkoopopbrengst van uw edelmetaal over naar naar de door u
opgegeven tegenrekening.
De koers van het edelmetaal op het moment waarop de koper een order invoert via het account is niet
noodzakelijkerwijs de koers waartegen de order wordt uitgevoerd omdat er vertraging in de realisering optreedt.
Dat geldt in het bijzonder - maar niet uitsluitend - voor orders die worden opgegeven buiten werkdagen.
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2.9 SPOTPRIJS EN BIED- EN LAATPRIJS
De wereldmarktprijs voor goud, zilver, platina en palladium, wordt de ‘spotprijs’ genoemd. Aullure koopt
edelmetaal in van haar cliënten tegen een geringe afslag ten opzichte van de spotprijs. Deze prijs wordt de
‘biedprijs’ genoemd. Aullure verkoopt het edelmetaal vervolgens tegen de spotprijs verhoogd met een geringe
opslag. Deze prijs wordt ‘laatprijs’ genoemd.
Het verschil tussen bied- en laatprijs heet in de professionele wereld de ‘spread’. Deze spread bedraagt
doorgaans enkele procenten en vormt een compensatie voor risico dat Aullure heeft op prijsfluctuatie.
Daarnaast bevat deze spread alle denkbare kosten. De overeengekomen bied- en laatprijzen zijn dus all-in.
Daarnaast zijn er ook spread-verschillen tussen de handel in bijvoorbeeld zilver en de handel in goud.
Vanzelfsprekend is ook de onderliggende hoeveelheid edelmetaal van invloed op de omvang van de spread.
2.10 BEREIKBAARHEID
Voor grotere aankooporders, maar ook voor eventuele verkoopopdrachten zijn de medewerkers van Aullure op
werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Tevens kunt u gebruik maken van ons online
handelsplatform om aan/verkooporders te plaatsen
2.11 BEWARING
Bij het plaatsen van een aankooporder kunt u er vanuit gaan dat de edelmetalen na levering door de
leverancier(s) direct in opslag wordt genomen bij onze professionele onafhankelijke LBMA/LPPM gecertificeerde
opslagpartners.
Nadat de edelmetalen (fysiek) in bewaring zijn genomen ontvangt u hiervan een bevestiging van Aullure. Opslag
vindt plaats op individuele basis. Met andere woorden; alle in opslag gegeven edelmetalen zijn herleidbaar naar
u als eigenaar. Het is vanzelfsprekend te allen tijde mogelijk om de edelmetalen fysiek uit te laten leveren en te
kiezen voor bewaring of verkoop elders.
Voor de opslag van goud, BTW-vrij zilver, BTW-vrij platina en BTW-vrij palladium beschikt Aullure over
kluisbeheerders in Nederland, Zwitserland. De BTW-vrije in bewaring genomen edelmetalen mogen niet in
Nederland in het vrije verkeer worden opgenomen tenzij de verschuldigde BTW aan de autoriteiten wordt
afgedragen.
De (edel)metalen worden opgeslagen in de professionele en gecertificeerde kluizen van Loomis en worden na
levering binnen het douane entrepot direct verzekerd opgeslagen in de kluis.
Loomis is één van de wereldmarktleiders in de opslag en het transport van materialen van hoge waarde en
beheert kluizen in Noord- en Zuid -Amerika, Europa en het Verre Oosten. Het edelmetaal wordt beveiligd door
Loomis’s uitvoerige veiligheidsprocedures en -maatregelingen en uw edelmetaal is extern verzekerd.
2.12 BEVEILIGING EN VERZEKERING
Opslag vindt plaats in zeer goed beveiligde omgevingen. Camera’s, kluizen, elektronische systemen, vertraagde
toegangsprocedures en gecertificeerde procedures zorgen voor een optimale beveiliging van uw bezittingen.
Bovendien zijn uw goederen altijd afdoende verzekerd bij verzekeraars die behoren tot wereldwijde specialisten
op dit gebied, of ze nu bij een van onze kluisbeheerders in bewaring zijn gegeven of nog onderweg zijn naar hun
eindbestemming.
2.13 EIGENDOM EN VERMOGENSSCHEIDING
U bent eigenaar van het door u aangeschafte edelmetaal. Van iedere individueel in bewaring gegeven baar is te
allen tijde duidelijk wie de eigenaar is. Uw bezittingen worden in een zeer goed beveiligde, met camera’s
bewaakte en afdoende verzekerde kluis opgeslagen totdat u nadere instructies geeft. Interne maatregelen,
periodieke controles en steekproeven van onze accountant waarborgen de scheiding tussen enerzijds uw
bezittingen en anderzijds de bezittingen van andere beleggers, respectievelijk de bezittingen van Aullure en van
de bewaarder. Vanzelfsprekend zal uw edelmetaal nimmer worden uitgeleend of verpand, noch worden gebruikt
voor verplichtingen die Aullure of welke partij dan ook aangaan.
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2.14 INTEGRITEIT VAN DE BEDRIJFSVOERING
Alle werknemers van Aullure zijn streng geselecteerd en gescreend om het risico van fraude en verduistering te
minimaliseren. Zo beschikt Aullure ten aanzien van al haar medewerkers over een Verklaring Omtrent het gedrag
(VOG).
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3. GEGEVENS OVER DE RISICO’S VAN BELEGGEN IN (FYSIEKE) (EDEL)METALEN
Beleggen in (fysieke) (edel)metalen brengt, evenals investeringen in andere beleggingscategorieën, kansen maar
ook risico’s met zich mee. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de vraag of deze beleggingscategorie
geschikt is voor u. Deze afweging dient u zelf te maken aan de hand van uw (beleggings-) kennis en ervaring,
uw totale vermogen, uw leeftijd, beleggingsdoelstelling en risicobereidheid.
Het is van belang dat u de aard en de risico's van uw eventuele belegging in edelmetalen goed kunt doorzien.
Aullure adviseert niet over beleggingen in edelmetalen en is om die reden ook niet gehouden om te toetsen of
een dergelijke belegging geschikt voor u is. Het kan daarom raadzaam zijn een professionele adviseur te
raadplegen voordat u tot aan- of verkoop overgaat.
In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste risico’s opgesomd waarmee u als
belegger in edelmetaal rekening dient te houden. Deze opsomming is niet uitputtend, er kunnen zich andere
risico’s verwezenlijken die van invloed zijn op de waarde van uw belegging in edelmetaal. .
3.1 KOERSRISICO
Doordat de koersen van edelmetalen continu fluctueren, loopt iedere belegger in edelmetaal koersrisico. Na de
voltooiing van uw aankooptransactie staat uw aankoopprijs vast, tot het moment van levering van het door u
aangekochte edelmetaal is het koersrisico’s voor rekening van Aullure. Door continue veranderende prijzen in
de periode na uw aankoop en levering van het door u gekochte edelmetaal kan de waarde van uw belegging in
edelmetaal op enig moment lager zijn dan wat u er indertijd voor betaald heeft. Er kunnen zich aanzienlijke
koersbewegingen voordoen die er voor kunnen zorgen dat uw investering aanzienlijk minder waard wordt.
3.2 WISSELKOERSRISICO
Evenals de prijs van andere gestandaardiseerde grondstoffen en metalen, wordt de wereldmarktprijs van goud,
zilver, platina en palladium uitgedrukt in US dollar. Uw transacties met Aullure vindt echter plaats in Euro. Sterke
wisselkoersbewegingen van de US dollar ten opzichte van de Euro, kunnen daardoor (grote) fluctuaties teweeg
brengen in de waarde van uw belegging in edelmetaal. Hierdoor kan het voorkomen dat de prijzen van
edelmetaal conform uw verwachtingen daadwerkelijk oplopen, maar u toch slechts een beperkt positief (of zelfs
een negatief) beleggingsresultaat moet accepteren.
3.3 FAILLISSEMENTSRISICO
Aullure beschikt over een aanzienlijk eigen vermogen. Daarnaast houdt zij steeds een eigen handelsvoorraad
edelmetaal aan. Een eventueel faillissement van Aullure heeft enkel gevolgen voor partijen die op dat moment
crediteur van de vennootschap zijn. Om inmenging van kapitaal te voorkomen verlopen alle transacties via een
Stichting Derdengelden. Op deze manier zal de veiligheid van crediteuren te allen tijde gewaarborgd zijn. Een
crediteur is ook de belegger die een order heeft geplaatst en daarvoor al heeft betaald aan de Stichting
Derdengelden, maar de edelmetalen nog niet geleverd heeft gekregen van Aullure. Er wordt gestreefd naar zo
kort mogelijke levertijden. Onmiddellijk na uw bestelling en betaling, wordt de order geplaatst bij de leverancier
of uit de eigen voorraad geleverd. Levertijden zijn afhankelijk van aard en hoeveelheid van uw bestelling en
bedragen onder normale marktomstandigheden nooit meer dan enkele dagen.
3.4 RISICO VAN WETSWIJZIGING
Er kunnen zich wijzigingen voordoen op het gebied van toepasselijke wet- en regelgeving. Deze kunnen van
invloed zijn op de bedrijfsvoering van Aullure, maar ook op de omvang van de eerder genoemde spreads
rondom de spotprijs. Verder kunnen wetswijzigingen beperkingen met zich meebrengen voor het bezit van
edelmetaal of de mogelijkheden edelmetaal aan te kopen. Voorts wordt op dit moment gebruik gemaakt van
(inter-)nationale regelingen en afspraken rondom BTW-vrij zilver, platina en palladium. Niet te garanderen is het
onbeperkt en ongelimiteerd voortbestaan van dergelijke regelingen. Een onbeperkt en ongelimiteerd
voortbestaan van dergelijke regelingen is niet zeker.
3.5 RISICO’S RONDOM VERZEKERINGSDEKKING
Aullure beschikt over afdoende en adequate verzekeringen met betrekkingen tot vervoeren, opslaan en
bewaren. Toch valt het in de toekomst niet uit te sluiten dat nu nog onzekere ontwikkelingen ervoor zorgen dat
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verzekeraars uitsluitingen of beperkingen opleggen aan partijen die edelmetaal vervoeren, opslaan of bewaren.
Aullure zal in dergelijke gevallen van onzekere ontwikkelingen geen aansprakelijkheid aanvaarden, tenzij sprake
is van fraude, opzet of grove schuld. Op het moment van publicatie van dit prospectus is geen sprake van
uitsluitingen of beperkingen anders dan wettelijk voorgeschreven.
3.6 RISICO VAN IDENTITEITSFRAUDE (SOCIAL ENGINEERING)
Alle partijen die zich op het internet begeven, staan in meerdere of mindere mate bloot aan het risico van
internet- en identiteitsfraude. Hierop vormen Aullure en haar cliënten helaas geen uitzondering. Vanzelfsprekend
heeft Aullure heeft een groot aantal maatregelen genomen om deze vorm van fraude uit te sluiten. Regelmatig
wordt de integriteit van onze elektronische systemen door interne en externe specialisten getest. Tevens worden
door onze medewerkers strikte procedures gevolgd op het gebied van de toegang tot onze kantoren en dienen
zij zich op diverse momenten gedurende de duur van de relatie te vergewissen van de identiteit van hun
clientèle.
3.7 RISICO VAN NIET (TIJDIGE) LEVERING
Bij aankopen kan zich een risico van niet (tijdige) levering voordoen. Als u een aankoop verricht die Aullure niet
uit haar eigen voorraad kan leveren, dan plaatst Aullure op eigen naam een order bij haar professionele
leverancier(s). In uitzonderlijke gevallen kan zich de situatie voordoen dat deze partij niet tijdig of helemaal niet
levert. De algemene voorwaarden van Aullure (“Algemene Voorwaarden”) bepalen in welke situaties een
transactie tussen u en Aullure ongedaan kan worden gemaakt. Door slechts zaken te doen met
gerenommeerde tegenpartijen van onbesproken reputatie, probeert Aullure dit risico zo veel als mogelijk te
beperken.
3.8 RISICO VAN HANDELSONDERBREKINGEN
In uitzonderlijke gevallen kan zich een situatie voordoen waardoor de handel in edelmetaal via Aullure niet
mogelijk is. U kunt hierbij denken aan momenten waarop de eigen handelsvoorraad in onbalans is geraakt in
relatie tot de orderstroom. Verder kunnen zich periodes voordoen waarin van overheidswege of als gevolg van
andere plotselinge gebeurtenissen, de reguliere handel in edelmetaal, al dan niet tijdelijk, is onderbroken. Deze
periodes van handelsonderbrekingen kunnen er toe leiden dat u niet op het door u gewenste moment uw
edelmetaal kunt aan- of verkopen. Dergelijke situaties kunnen leiden tot een verlies of een lagere opbrengst.
Indien de oorzaken van handelsonderbrekingen bij Aullure een interne oorzaak hebben, kunt u met uw LBMAgecertificeerde edelmetaal vanzelfsprekend te allen tijde bij een andere marktpartij terecht.
3.9 OPERATIONEEL RISICO
Fraude, diefstal, verduistering en andere vormen van benadeling van cliënten en eventuele derden zijn nooit
volledig uit te sluiten. Aullure heeft echter diverse maatregelen getroffen om het risico op interne en externe
fraude te mitigeren. Een ander operationeel risico is het zich manifesteren van technische storingen die ertoe
leiden dat er tijdelijk niet gehandeld kan worden.
Functiescheidingen, gedragscodes en (controle op naleving van) opgestelde processen en procedures moeten
verhinderen dat dergelijke operationele risico’s zich materialiseren. Verzekeraars, accountants, de directie en de
(externe) compliance officer voeren bovendien periodieke controles uit op de genomen maatregelen.
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4. GEGEVENS BETREFFENDE DE BELEGGINGSOBJECT KOSTEN, BRUTO WAARDE EN
ONTTREKKINGEN
4.1 BELEGGINGSOBJECT KOSTEN
In onderstaande tabellen wordt uitgegaan van een prijs per edelmetaal berekend over de gemiddelde prijzen in
2012. Uitgegaan wordt van een aankoop op 1 januari 2012 en een jaarlijkse koersstijging van 8% per
edelmetaal. De prijs voor 1 kilogram goud is berekend op EUR 39.000, voor zilver op 7250 EUR per kilogram,
platina op 38.000 EUR per kilogram en palladium 16.000 EUR per kilogram.
Tabel 1:

Goud in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

42.120

45.490

49.129

53.059

57.304

61.888

66.839

72.186

77.961

84.198

90.934

Spread bij aan-/verkoop

421

-

-

-

-

-

-

-

-

-

909

Bewaarkosten

203

220

237

256

277

299

323

349

377

407

440

Totale kosten

624

220

237

256

277

299

323

349

377

407

1.349

Waardeontwikkeling goud

Zilver in €
2012
Waardeontwikkeling zilver

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

783

846

913

986

1065

1150

1243

1342

1449

1565

1690

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Bewaarkosten

9

9

9

10

11

12

13

14

15

17

18

Totale kosten

24

9

9

10

11

12

13

14

15

17

52

Spread bij aan-/verkoop

Platina in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

41.040

44.323

47.869

51.698

55.834

60.301

65.125

70.335

75.962

82.039

88.602

Spread bij aan-/verkoop

820

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1772

Bewaarkosten

439

482

521

563

608

656

709

766

827

893

965

Totale kosten

1259

482

521

563

608

656

709

766

827

893

2737

Waardeontwikkeling zilver

Palladium in €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

17.280

18.662

20.155

21.767

23.509

25.389

27.421

29.614

31.984

34.542

37.306

Spread bij aan-/verkoop

345

-

-

-

-

-

-

-

-

-

746

Bewaarkosten

188

203

220

237

256

276

299

322

348

376

405

Totale kosten

533

203

220

237

256

276

299

322

348

376

1151

Waardeontwikkeling zilver

Toelichting op bovenstaande posten in tabel 1:
Aan- en verkoop kosten
De verschillen tussen bied- en laatprijzen vormen de ‘spread’. Zowel bij aankoop als bij verkoop speelt deze
spread een rol. In bovengenoemd voorbeeld is gerekend met een indicatieve spread van 1% bij de aan- en
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verkoop van goud en van 2% bij aan- en verkoop van zilver, platina en palladium. Feitelijk zijn dit dus de aan- en
verkoopkosten die een rol spelen bij iedere transactie.
Bewaarkosten
De post bewaarkosten is een all-in tarief dat een promillage is van de onderliggende waarde van de in bewaring
gegeven edelmetalen. Verzekerde bewaring en opslag van zilver kost bij Aullure 0,90% (excl. BTW) van de
onderliggende waarde per jaar. De bewaarkosten voor platina en palladium zijn 0,70% excl. BTW) van de
onderliggende waarde per jaar. Het tarief voor de opslag van goud bedraagt 0,60% (excl. BTW) van de
onderliggende waarde per jaar. Het bewaarloon wordt per maand geïncasseerd van uw tegenrekening. Per
maand wordt dit 0,075% excl. BTW voor zilver, platina en palladium, en respectievelijk 0,033% excl. BTW voor
goud. Het bewaarloon bevat de kosten van administratie, opslag, verzekering en dient tevens ter dekking van
juridische- en kantoorkosten.
Productiekosten
Slechts in het jaar van aankoop heeft de koper te maken met de productiekosten van baren. Deze worden in
rekening gebracht door het bedrijf dat de baren in onze opdracht produceert. Deze kosten zijn reeds
meegenomen in uw aankoopprijs en worden u niet separaat in rekening gebracht.
4.2 UW BELEGGINGEN EN DE FISCUS
Particuliere beleggers dienen hun belegging in edelmetaal in de meeste gevallen in box 3 aan te geven omdat
deze beleggingen onder de vermogens rendementsheffing vallen. Voorts is het van belang dat zilver, platina en
palladium baren met 21% BTW belast zijn (tenzij wordt gekozen voor BTW-vrije opslag van deze baren). Voor
niet-ingezetenen en sommige ondernemers kunnen de regels anders zijn. We verwijzen u naar uw fiscaal
adviseur, accountant of de Belastingdienst voor uitleg bij uw specifieke situatie.
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5. GEGEVENS BETREFFENDE HET BELEGGINGSBELEID EN DE ACTIVITEITEN
Aullure biedt beleggers de mogelijkheid om fysiek goud, zilver, platina en palladium te verhandelen. De
geleverde baren/munten worden standaard direct in verzekerde en beveiligde opslag genomen bij één van onze
professionele onafhankelijke opslagpartner
Indien gewenst kan door de cliënt worden gekozen voor fysieke uitlevering.
5.1 DERDEN
Aullure maakt gebruik van gerenommeerde partijen bij de uitvoering van hun dienstverlening. Bij de selectie van
deze partijen staan de belangen van haar cliënten voorop.
Leveranciers:

Cookson Drijfhout B.V.
Keienbergweg 12, 1101 GB Amsterdam Z.O.
Schone Edelmetaal B.V.
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam

Opslagpartner:

Loomis
P. O. Box 622, CH-8302 Zurich-Kloten

Accountant/fiscalist:

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.,
Kon. Wilhelminaplein 30 1062 KR
Amsterdam

Geen van deze partijen is aan Aullure gelieerd zodat van belangentegenstellingen geen sprake is. Externe
partijen komen niet eerder dan na een uitgebreide screening in aanmerking voor samenwerking met Aullure.
5.2 VERZEKERING
Zowel het transport van de leverancier(s) naar de kluizen alsook de opslag en het eventueel transport naar het
aflever adres van cliënten zijn adequaat verzekerd bij gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen.
5.3 VEILIGHEID
De interne procedures van Aullure zijn opgesteld door specialisten en getoetst door verzekeraars.
Functiescheidingen, een vier-ogen uitgangspunt en periodieke audits waarborgen dat uw bezittingen altijd veilig
blijven opgeslagen zolang u daar prijs op stelt. De kluizen voldoen aan de strengste normen op het gebied van
veiligheid. Daarbij staan de kluizen onder permanente camerabewaking. Tevens is er te allen tijde gewapende
bewaking aanwezig op het terrein van de opslagmaatschappijen.
5.4 EIGENDOM EN VERMOGENSSCHEIDING
De in opslag genomen goederen zijn alle op individuele basis herleidbaar naar de uiteindelijke eigenaar.
Steekproefsgewijs wordt hierop gecontroleerd door externe accountant Horlings Accountants &
Belastingadviseurs B.V.. Het is Aullure of haar professionele onafhankelijke opslagpartners verboden in bewaring
gegeven goederen te vervreemden of te verpanden.
5.5 KWALITEIT
Alle via Aullure aangeschafte edelmetalen zijn geproduceerd door een door de LBMA of LPPM geaccrediteerde
producent van (edel)metaal. Alle baren/munten dragen de Good Delivery Status welke de hoogste kwaliteit
edelmetaal garandeert. Dankzij de Good Delivery Status worden de aangeboden (edel)metaalbaren/munten
wereldwijd als puur erkend en zijn daardoor zonder verdere analyse eenvoudig verhandelbaar.

!13

6. GEGEVENS BETREFFENDE WIJZINGEN IN DE VOORWAARDEN
De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en zijn op verzoek ook kosteloos verkrijgbaar
op papier. Tevens is iedere keer de meest recente versie van de prospectus digitaal terug te vinden op de
website van Aullure.
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Aullure. Bij het
uitbrengen van prijsopgaven wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden.
Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
Aullure is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. Een voornemen tot een
dergelijke aanpassing zal ten minste een maand van te voren op de website worden gepubliceerd.
Een ieder heeft gedurende deze periode het recht om de relatie met Aullure met onmiddellijke ingang te
beëindigen tegen de op dat moment geldende voorwaarden. Als een voornemen tot aanpassing van de
Algemene Voorwaarden bij Aullure leidt tot de wens de opslagovereenkomst te beëindigen, dan dient de cliënt
over te gaan tot verkoop van zijn/haar edelmetaal dan wel dient hij/zij een andere bewaarplaats te kiezen.
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