
 
Binck wint strijd om turbo als soortnaam  

 
Binck reageert verheugd op de bekendmaking van BNP Paribas, eerder vandaag, om de naam turbo uit het 
merkenregister te schrappen. 
 
“Dankzij deze stap komt een einde aan de wildgroei van namen voor hetzelfde beleggingsinstrument. Hierdoor is 
het voor beleggers voortaan meteen duidelijk welk beleggingsproduct zij willen gebruiken. Dit komt de educatie 
en uitleg ten goede.” aldus Jean-Paul van Oudheusden (BinckBank). 
 
Beleggers bij Binck beleggen vooral in aandelen, beleggingsfondsen, indextrackers, opties en turbo’s. Op dit 
moment wordt voor meer dan 15 procent van de beleggingstransacties van BinckBank  in Nederland gebruik 
gemaakt van een turbo. De turbo als soortnaam maakt het een stuk eenvoudiger om educatie en uitleg te geven, 
zoals over de betekenis van een krappe spread en het belang van de keuze voor een passende hefboom. 
 
Binck is in juli gestart met de uitgifte van turbo’s in Nederland. Inmiddels voert Binck meer dan 2500 turbo’s. De 
turbo is een veelgebruikt beleggingsinstrument onder ervaren, actieve beleggers. Met een turbo spelen beleggers 
met een hefboom in op een koersstijging dan wel een –daling van onderliggende waarden zoals de AEX-index, de 
DAX-index, Nederlandse en internationale aandelen. Tevens zijn turbo’s op een aantal veel verhandelde 
Amerikaanse aandelen beschikbaar zoals o.a. Apple, Microsoft, Netflix, en Tesla. 
 
De spreads tussen bied- en laatkoersen van Binck turbo’s behoren tot de krapste in de markt. De 
verhandelbaarheid ligt tussen 9.00 en 22.00 waarmee de handel aansluit op de openingstijden van de Europese 
maar ook de Amerikaanse beurzen. Binck turbo’s zijn exclusief beschikbaar voor klanten van Binck en Alex in 
Nederland. Deze kenmerken hebben ertoe bijgedragen dat, in een tijdsbestek van vijf maanden na de lancering, 
een meerderheid van de actieve klanten de Binck turbo verkiest. De Binck turbo wint flink aan marktaandeel. 
 
Klanten kunnen voor met informatie over Binck turbo’s terecht op www.binck.nl/turbos 
 
Het prospectus en de voorwaarden voor Binck turbo’s zijn beschikbaar op turbos.binck.com 

 
Over BinckBank N.V. 
BinckBank is de grootste, onafhankelijke Nederlandse online bank voor beleggers met een top-5 positie in Europa. Wij bieden 
onze klanten snelle en goedkope toegang tot alle belangrijke financiële markten ter wereld, online vermogensbeheerdiensten, 
online sparen en zeer uitgebreide marktinformatie. BinckBank is een op Euronext Amsterdam genoteerde onafhankelijk online 
bank met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank heeft eind 2013 600 FTEs in dienst. De 
activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units, Retail en Professional Services. BinckBank werd opgericht in 
2000 en heeft thans meer dan 552.000 rekeninghouders. 
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