
Stap voor stap 
een rekening 

openen bij 
Lynx om te 

kunnen 
handelen in 

opties 

  



Je wil een rekening openen bij Lynx. 

Dat kan volledig online. 

Het aanmeldproces spreekt voor zich en is eenvoudig 
te doorlopen. 

Het duurt meestal enkele werkdagen voordat de 
rekening is geopend. 

Een zakelijke rekening openen is bij Lynx is niet 
mogelijk. 

Als je een nieuwe rekening opent dan kan ik je – door 
mijn samenwerking met online broker Lynx – een 

korting aanbieden tot € 250,- op de transactiekosten. 

Gebruik deze link: 
https://www.lynx.nl/broker/a/ewgnl/ om je 

beleggingsrekening bij Lynx te openen en volg 
onderstaande stappen. 

Het is belangrijk dat je deze link gebruikt, je komt dan 
automatisch in aanmerking voor het transactietegoed. 

Je vindt daar ook de actievoorwaarden. 

 

In 9 stappen is je rekening geopend. 

 

 

  



Stap 1: Persoonlijke informatie – Uw contactgegevens 

 

  



 

Stap 1: Persoonlijke informatie – Uw mobiele nummer 
 

  

 

  



Stap 1: Persoonlijke informatie – Adres- en 
contactgegevens 

 

  



Stap 1: Persoonlijke informatie –  

Overige persoonlijke informatie 

 

 

  



Stap 2: Achtergrondinformatie 

 

 

  



Stap 3: Beleggingsinfo - Productervaring 

  

  



Stap 3: Beleggingsinformatie - Beleggingsstrategie 

 



Stap 3: Beleggingsinformatie  - Producten en ervaring 

 

  



Stap 3: Beleggingsinformatie  – Overig 

 



 
  



Stap 4: Start verificatie door de QR code te scannen 
met een smartphone  

 
  



Stap 5: Wacht op email 

 

 

  



Stap 6: Ontvangen email 

 



Stap 7: Druk op de groene button in de email en meld 
aan 

 

Stap 8a: Druk daarna op ‘Beantwoord de 
beveiligingsvragen. Vul de antwoorden in druk op 
volgende  
 

Stap 8b: Druk op ‘Gegevens eerste storting’ en vul de 
gegevens in 
 

Stap 8c: Druk op ‘Gegevens van uw tegenrekening’ en 
vul de gegevens in  

 

  



Stap 8d: Druk op ‘Koersdata’ 

  
Stap 8e: Druk op ‘Fiscale informatie’ en vul de 
gegevens in 

 

Stap 8f: Druk op ‘Upload bankafschrift’ en volg de 
instructies 



Stap 8g: Druk op ‘Kennistoetsen’ => Kennistoets 
opties’ en beantwoord de vragen (B, B, B, C, C) 

 

 

 



Stap 9: Eerste storting nadat de rekening is 
goedgekeurd 
Het goedkeuren van je rekening kan enkele dagen duren. Ga pas verder met stap 9 als je een email 
hebt ontvangen van Lynx met een bevestiging dat je rekening is goedgekeurd. Ga daarna naar 
onderstaande link. Daar vind je de instructies hoe je geld overboekt naar je beleggingsrekening. 

https://www.lynx.nl/service/uw-eerste-storting-bij-lynx/ 

Na maximaal 48 uur ontvang je een mail van Lynx dat de storting is ontvangen en dat je rekening is 
geopend. 


