
Klachten en geschillen ZIB Beleggingsonderneming 

Bij klachten of geschillen over de dienstverlening van ZIB Beleggingsonderneming kan de 

Investeerder of Onderneming zich in eerste instantie wenden tot de klachtenfunctionaris van 

ZIB Beleggingsonderneming via de website, via e-mail klachten@zibinvestments of Postbus 160, 

4330 AD Middelburg. 

De klacht kan worden ingediend op basis van de klachten- en geschillenregeling van 

ZIB Beleggingsonderneming welke is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. 

 

Behandeling van klacht 

De klacht wordt door de klachtenfunctionaris van ZIB Beleggingsonderneming in behandeling 

genomen met het doel in onderling overleg tot een snelle, correcte en consistente oplossing te 

komen. De klachtenfunctionaris onderzoekt alle klachten op duidelijkheid en compleetheid. Indien 

de klachtenfunctionaris meent dat niet alle relevante informatie en bewijs benodigd om de klacht 

op een adequate wijze te kunnen behandelen is ontvangen, zal ZIB Beleggingsonderneming zo snel 

mogelijk aanvullende informatie of bewijs verzoeken van de klager.  

 

Soort klacht 

In de klachten- en geschillenregeling bestaat onderscheid tussen externe klachten en interne 

klachten, die elk een afzonderlijke behandeling vereisen. 

Externe klacht  

Onder een externe klacht wordt verstaan iedere uiting van ontevredenheid door een Onderneming 

of Investeerder over werkzaamheden en diensten verricht door of namens ZIB 

Beleggingsonderneming. 

Interne klacht 

Onder een interne klacht wordt verstaan een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van (een 

dreiging van) een misstand met betrekking tot de kwaliteitsbeheersing van onze organisatie, 

wettelijke regels, gedragsregels en/of werkinstructies, niet zijnde een incident volgens de 

procedure, die van toepassing is op ernstige incidenten, die gemeld dienen te worden aan AFM. 

 

Klachten die betrekking hebben op de Onderneming (Uitgevende Instelling), stuurt ZIB 

Beleggingsonderneming door naar de betreffende Onderneming. ZIB Beleggingsonderneming 

wordt hiermee niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verplichtingen van de betreffende 

Onderneming. De doelstelling van de klachten- en meldingsprocedure is dat klachten en/of 

onregelmatigheden worden vastgelegd en adequaat en tijdig (binnen tien werkdagen) worden 

afgehandeld in afstemming met de controlerend bestuurder van ZIB Beleggingsonerneming. 

 

Kifid 

Wanneer het niet mogelijk blijkt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, heeft de 

indiener van de klacht de mogelijkheid zijn klacht voor te leggen bij Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (Kifid) via kifid.nl of postbus 93257, 2509 AG Den Haag.  

Klachten van Investeerders die kwalificeren als consumenten zoals bedoeld in artikel 1:1 van de 

Wft kunnen ook worden ingediend via het European Online Dispute Resolution platform. 

Klachten die via dit platform worden ingediend, worden doorgestuurd naar het Kifid, dat de 

klacht vervolgens zal behandelen. 
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