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A. Voor AEX Weekoptie Systeem 
(Is dit uw eerste order bij SAXO? Bekijk dan ook deze handleiding 

(https://elkeweekgeld.nl/wp-
content/uploads/2021/12/Optiehandleiding-Saxo-AEX-

Systeem.pdf) om de juiste accountinstellingen te activeren.) 
 

1. Klik op deze button in de email voor het volgen van de call optie 

 

 

2. Onderstaande website wordt geopend. Log in op de website van 
SAXO met gebruiksnaam en wachtwoord 
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3. Het orderticket staat klaar 

 

 

 

  

6. Klik op ‘Verkoop’ 

5. Vul de prijs in (BIED + 0,02) (zie 
handleiding weekbericht) 

https://elkeweekgeld.nl/wp-content/uploads/2021/12/Uitleg-Weekbericht.pdf 

4. Vul het aantal contracten in 
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7. Verificatie 

 
  

8. Voer de ontvangen 
verificatiecode in en 
druk op ‘Verifiëren’ 
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9. Order bevestigen 

 

  

10. Klik op ‘Bevestigen’ 
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11. Klik op deze button in de email voor het volgen van de put optie.  
 

 
 

12. Het orderticket staat klaar 

 
 
 

  

15. Klik op ‘Verkoop’ 

14. Vul de prijs in (BIED + 0,02) (zie 
handleiding weekbericht) 

https://elkeweekgeld.nl/wp-content/uploads/2021/12/Uitleg-Weekbericht.pdf 

13. Vul het aantal contracten in 
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16. Order bevestigen 

 
 
 
 
 
 
 

Let op: het is bij SAXO niet mogelijk om een stop in te geven 
voor opties. U ontvangt een email en SMS mochten we door de 

stop gaan. 

  

17. Klik op ‘Bevestigen’ 
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B. Voor EUROSTOXX50 
Weekoptie Systeem 

(Is dit uw eerste order bij SAXO? Bekijk dan ook deze handleiding 
(https://elkeweekgeld.nl/wp-

content/uploads/2021/12/Optiehandleiding-Saxo-Eurostoxx50-
Weekoptie-Systeem.pdf) om de juiste accountinstellingen te 

activeren.) 
 

1. Klik op deze button in de email voor het volgen van de call optie 

 

 

2. Onderstaande website wordt geopend. Log in op de website van 
SAXO met gebruiksnaam en wachtwoord 
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3. Het orderticket staat klaar 

  

 

 

  

6. Klik op ‘Verkoop’ 

5. Vul de prijs in (BIED + 0,10) (zie 
handleiding weekbericht) 

https://elkeweekgeld.nl/wp-content/uploads/2021/12/Uitleg-Weekbericht.pdf 

4. Vul het aantal contracten in 
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7. Verificatie 

 
  

8. Voer de ontvangen 
verificatiecode in en 
druk op ‘Verifiëren’ 
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9. Order bevestigen 

  

  

10. Klik op ‘Bevestigen’ 
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11. Klik op deze button in de email voor het volgen van de put optie.  
 

 
 

12. Het orderticket staat klaar 

  
 
 

  

15. Klik op ‘Verkoop’ 

14. Vul de prijs in (BIED + 0,10) (zie 
handleiding weekbericht) 

https://elkeweekgeld.nl/wp-content/uploads/2021/12/Uitleg-Weekbericht.pdf 

13. Vul het aantal contracten in 
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16. Order bevestigen 

  
 
 
 
 
 
 

Let op: het is bij SAXO niet mogelijk om een stop in te geven 
voor opties. U ontvangt een email en SMS mochten we door de 

stop gaan. 
 

17. Klik op ‘Bevestigen’ 


