
Bestelformulier 
Wall Street Professional + 

Handtekening: 

Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund 

Plaats: Datum: 

1 
Geschäftsführer: Dirk Albrecht HRB‐Nr.: 28470 

 

 

Ik ben een  investeerder. 

Tai‐Pan koersdata 
Terug te sturen naar Forest Bergen (Louis Witte) 
Email: louis@forestbergen.com 
Tel. 072 / 582 1250 

 
Lenz + Partner GmbH 
Bronnerstr. 7 
44141 Dortmund 
Duitsland 

 

 

 Software TAI‐PAN Realtime  inclusief gebruik van Wall Street Professional versie 5 
Updates van de software zijn inbegrepen in de maandelijkse basisprijs 

TAI‐PAN Realtime Dataservice „Basisdienst“ (beschrijving zie pag. 5) 

Intraday‐koershistorie (vanaf 2002) 

SMS Limit‐Control Permanente bewaking van uw prijslimieten. Onmiddellijke melding via SMS. 
50 SMS‐berichten zijn inbegrepen in de basisdienst. 

 

49,‐ Euro 

(Privé belegger) 

Per maand 

 

SMS‐Limit‐Control: Uitbreiding tot 125 SMS‐berichten. Voor meer SMS‐berichten wordt telkens 0,19 Euro 

per bericht in rekening gebracht. 
10,‐ Euro 

Prijsinfo incl.BTW 

* „Particuliere“ abonnee betekent een Abonnee die (1) een natuurlijke persoon is die niet hoeft te worden gereguleerd door of onder toezicht staat van een 
orgaan dat zich bezighoudt met de regulering van of het toezicht op beleggings‐ of financiële diensten en (2) aan alle volgende criteria voldoet: 
a) Hij/zij onderschrijft (d.w.z. registreert en betaalt) ten persoonlijke titel. Hij/zij abonneert zich niet als directeur, partner, werknemer of agent, noch van enige 

onderneming, noch namens enige andere persoon; 
b) Hij/zij gebruikt de Informatie uitsluitend voor het beheer van zijn/haar eigen persoonlijke eigendommen, d.w.z. in zijn/haar eigen persoonlijke beleggingsacti‐ 
viteiten. Hij/zij gebruikt de Informatie niet als een handelaar aan het publiek of voor de belegging van bedrijfsfondsen. Voorts exploiteert hij geen kredietinstel‐ 
ling en /of instelling voor financiële diensten; 
c) Hij/zij is geen daghandelaar in de bedrijfsruimten van een kredietinstelling en/of financiële instelling of een zelfstandige die op naam van zijn onderneming 
een rekening aanhoudt; 

d) Hij/zij gebruikt de Informatie niet voor het beheer van eigendommen van derden, met of zonder een belonend karakter voor hem/haar. Dit omvat, maar is 
niet beperkt tot, het gebruikt van de Informatie voor het (niet‐professionele) beheer van activa van derden en/of in het kader van een (niet‐commerciële) 
beleggingsclub; en 
e) Hij/zij gebruikt of verwerkt geen gegevens voor zakelijke doeleinden. 

 
Doorlopende SEPA‐incasso machtiging: Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u Lenz + Partner GmbH toes‐ 
temming om doorlopende incasso‐opdrachten te sturen naar uw bank om de kosten voortvloeiende uit dit abonnement at 
te schrijven van uw rekening en geeft u uw bank toestemming om doorlopend deze kosten van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Lenz + Partner. Als machtigingskenmerk zal Lenz + Partner het toegekende klantnummer 
hanteren. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

 
 

 

De overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de datum van ondertekening (“ingangsdatum”) 
en heeft een minimum looptijd van één jaar na de ingangsdatum. Na de initiële duur van één jaar wordt de overeenkomst 
automatisch verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt beëindigd met een opzegtermijn van één 
kalendermaand voorafgaan aan het einde van de minimum looptijd. In geval van verlenging kan het contract schriftelijk worden 
opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand tot het einde van een maand zonder enige vergoeding. 
Algemene voorwaarden en privacy beleid zijn beschikbaar via www.lp‐software.com/agb.aspx resp. www.lp‐
software.com/datenschutz.aspx 

Bankinstelling: 

BIC: IBAN: 

Naam: 

 
Straat: 

 
Land: Postcode: Plaats: 

 
Tel.: 

 
E‐Mail: 

Klantnummer (indien bekend): 

 

Naam van de rekeninghouder: 
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Voorwaarde voor het gebruik van de gegevens is de  TAI‐PAN Realtime Basisdienst! 
zie Hoofdbestel‐ 
formulier (Pag. 1) 

Selecteer de gegevens waarvoor u realtime koersen wenst te ontvangen i.p.v. delayed info die inbegrepen is in de Basisdienst. 
 

Realtime koersen (particuliere belegger) Prijs per Maand 

incl. BTW 

Euronext Cash Level II 19,00 € 

Euronext Equity & Index derivatives Level I 19,00 € 

Euronext Currency derivatives Level I 4,90 € 

 

Deutsche Börse (XETRA Core Level I) 39,00 € 

Deutsche Börse (XETRA Core Level II) 49,00 € 

Duitse regionale beurzen (Berlijn, Düsseldorf, München, Stuttgart, e.a.) 9,50 € 
 

Deutsche Börse Indexen 5,50 € 

STOXX‐Indexen 5,50 € 

STOXX Indexsamenstellingen 2,90 € 

Volatiliteits‐Indexen 6,50 € 

US Indexen (Dow Jones, NASDAQ, S&P) 7,50 € 

CBOE Indexen 5,50 € 

Madrid Indexen 9,50 € 

Wiener Börse AG Indexen 2,00 € 

 

Lang & Schwarz (buitenbeurs handel) Aandelen, Warrants en Certificaten 3,00 € 

Forex Premium (Realtime wisselkoersen) 49,00 € 

 
 
 

De overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de datum van ondertekening (“ingangsdatum”) 
en heeft een minimum looptijd van één jaar na de ingangsdatum. Na de initiële duur van één jaar wordt de overeenkomst 
automatisch verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt beëindigd met een opzegtermijn van één 
kalendermaand voorafgaan aan het einde van de minimum looptijd. In geval van verlenging kan het contract schriftelijk worden 
opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand tot het einde van een maand zonder enige vergoeding. 
Algemene voorwaarden en privacy beleid zijn beschikbaar via www.lp‐software.com/agb.aspx resp. www.lp‐
software.com/datenschutz.aspx 
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Voorwaarde voor het gebruik van de gegevens is de TAI‐PAN Realtime Basisdienst! 
zie 

Hoofdbestelformulier 

Selecteer de gegevens waarvoor u realtime koersen wenst te ontvangen i.p.v. delayed info die inbegrepen is in de Basisdienst. 

Realtime koeresen (Particuliere belegger) Prijs per Maand 

incl. BTW 

CBOE European Equities 19,00 € 

Beurs Londen 19,50 € 

Londen International 9,50 € 

Beurs Madrid 9,50 € 

Beurs Milaan 9,50 € 

Beurs Nasdaq OMX (Helsinki, Kopenhagen en Stockholm) 9,50 € 

Beurs Oslo 19,50 € 

Beurs Wenen Cash Market 5,00 € 

Beurs Zürich SWX 19,00 € 
 

EUREX Futures (incl. Level I) 29,00 € 

EUREX Futures en Opties (incl. Level I) 35,00 € 

EUREX Futures (incl. Level II) 35,00 € 

EUREX Futures en Opties (incl. Level II) 45,00 € 
 

ICE Canada (futures van ICE Canada (Canola… ) 29,00 € 

ICE Europe futures van ICE Europe (Brent Crude Oil, UK Natural Gas …. ) 149,00 € 

ICE US ( fututres van de ICE US (koffie, Cacao, Suiker, …. ) 149,00 € 
 

Markt‐ en Conjunctuurdata 9,00 € 
 

ABM Realtime news Belgium 40,00 € 

ABM Realtime news Netherlands 45,00 € 

De overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de datum van ondertekening (“ingangsdatum”) 
en heeft een minimum looptijd van één jaar na de ingangsdatum. Na de initiële duur van één jaar wordt de overeenkomst 
automatisch verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt beëindigd met een opzegtermijn van één 
kalendermaand voorafgaan aan het einde van de minimum looptijd. In geval van verlenging kan het contract schriftelijk worden 
opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand tot het einde van een maand zonder enige vergoeding. 
Algemene voorwaarden en privacy beleid zijn beschikbaar via www.lp‐software.com/agb.aspx resp. www.lp‐
software.com/datenschutz.aspx 

Naam: 

 
Straat: 

 
Land: Postcode: Plaats: 

 
Tel.: 

 
E‐Mail: 

 
Klantnummer (indien bekend): 
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Ik ben  belegger“ (Non‐Pro Subscriber). 

 
De ondertekende originele Engelstalige versies van 

de US contracten zijn bijgevoegd. 

De US contracten heb ik niet beschikbaar. 

Gelieve mij deze documenten te bezorgen. 

Tai‐Pan koersdata 
Terug te sturen naar Forest Bergen (Louis Witte) 
Email: louis@forestbergen.com 
Tel. 072 / 582 1250 

 
Lenz + Partner GmbH 
Bronnerstr. 7 
44141 Dortmund 
Duitsland 

 

 

Voorwaarde voor het gebruik van de gegevens is de  TAI‐PAN Realtime Basisdienst! 
zie 

Hoofdbestelformulier 

Selecteer de gegevens waarvoor u realtime koersen wenst te ontvangen i.p.v. delayed info die inbegrepen. 
 

Realtime koeresen (Particuliere belegger) Prijs per Maand 

incl. BTW 

NASDAQ 12,50 € 

NYSE 10,00 € 

NYSE MKT (ex AMEX) 10,00 € 

OTC Markets 10,00 € 

 

US‐Futures beurzen  

CME Futures en E‐mini Futures (S&P500, Nikkei 225, FX futures, ….) 9,50 € 

CME E‐Mini Futures (S&P 500 eMini, Nasdaq eMini, EuroFX eMini, …. ) 6,50 € 
 

NYMEX Futures ( miNY‐Futures, ruwe Oil WTI,  aardgas, platina, palladium, … ) 9,50 € 

NYMEX miNY Futures (ruwe Oil WTI, miNy, aardgas,_ ) 6,50 € 

COMEX Futures (goud, zilver, koper… ) 9,50 € 
 

CBOT mini Futures (Dowjones E-mini….)   6,50 € 

 
Voor Particuliere beleggers zijn de prijzen 
inclusief US‐terminal fees. 

 
 
 

 
 

 
 

 
De overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de datum van ondertekening (“ingangsdatum”) 
en heeft een minimum looptijd van één jaar na de ingangsdatum. Na de initiële duur van één jaar wordt de overeenkomst 
automatisch verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt beëindigd met een opzegtermijn van één 
kalendermaand voorafgaan aan het einde van de minimum looptijd. In geval van verlenging kan het contract schriftelijk worden 
opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand tot het einde van een maand zonder enige vergoeding. 
Algemene voorwaarden en privacy beleid zijn beschikbaar via www.lp‐software.com/agb.aspx resp. www.lp‐
software.com/datenschutz.aspx 

 
Naam: 

 
Straat: 

 
Land: Postcode: Plaats: 

 
Tel.: 

 
E‐Mail: 

 
Klantnummer (indien bekend): 

 

mailto:louis@forestbergen.com


 

 

 
 

 

TAI‐PAN Realtime – Basisdienst 

 
Realtime Indices  
Euronext Alle Euronext indices 
Indicatieve aandelen Indices Indicatie van de DAX, Dow Jones, S&P 500, .. van 07:00‐22:00 

Realtime Commodity’s  
Commodity prijzen Indicatieve prijzen voor Metalen, WTI and Brent … 

Realtime Wisselkoersen  
vwd Wisselkoersen van vwd (EURUSD, EURGBP, …) 
Dukascopy Wisselkoersen van Dukascopy (EURUSD, EURGBP, …) 
FXCM Wisselkoersen van FXCM (EURUSD, EURGBP, …) 

Realtime Warrants/Certificaten  
Uitgevers (Issuers) Bied/Laat prijzen van de uitgevers tussen 08:00‐22:00 
Euwax Trading platform voor derivaten op de Börse Stuttgart van 

08:00‐22:00 
Scoach Trading platform voor derivaten op de Frankfurt Stock Exchange 

van 08:00‐22:00 

Realtime Stocks  
Tradegate Real‐Time Data van het Tradegate platform 

Fondsen  
Beleggingsfondsen Universum van Pan Europese beleggingsfondsen 

Vertraagde beurzen  
Europese beurzen Euronext, Frankfurt, Milan, Madrid, Oslo, … 
Amerikaanse beurzen NYSE, NASDAQ, NYSE MKT, Toronto 
Derivaten beurzen CME, NYMEX, COMEX, CBOT, ICE 

News  
ABM News ABM vertraagd nieuws (NL nieuws voor Nederlandse klanten, 

Be nieuws voor Belgische klanten) 
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