Nagelmackers Ambassadors’ Club
Private Banking

Bent u tevreden over de diensten van Nagelmackers?
Deel het!
Breng een nieuwe beleggingscliënt aan en word beloond!
Uw absolute tevredenheid. Dat is wat ons bij Nagelmackers drijft om elke dag het beste van onszelf te
geven. Alle teams binnen de bank streven er voortdurend naar om u de beste diensten en producten
aan te bieden, naadloos aansluitend bij uw behoeften en financiële doelstellingen. We hopen dan ook
dat we daarin slagen! We danken u in elk geval voor uw vertrouwen. Het doet ons veel plezier u tot
onze trouwe cliënten te morgen rekenen.
Het doorverwijzen van vrienden en familie is de grootste blijk van vertrouwen die u ons kunt geven.
Aan ons om hem of haar vervolgens te overtuigen van de meerwaarde die we als relatiebankier
kunnen betekenen.
Als een van uw vrienden of familieleden uiteindelijk beslist om met ons samen te werken, vinden we
het ook niet meer dan normaal om u onze waardering te tonen in de vorm van een attentie.
Zou het niet fijn zijn als u, als officiële ambassadeur van Nagelmackers Private Banking, op onze
kosten kon genieten van een luxueus verblijf in een charmant boetiekhotel in Parijs, of aan een
glaasje champagne kon nippen in een zonovergoten Madrid? Of misschien hebt u liever iets dat
‘blijft’, misschien droomt u al een tijdje van een mooi horloge of een prachtige broche? Als teken van
dank draagt Nagelmackers graag haar steentje bij!
Wat moet u doen?
U beveelt een kennis, vriend of familielid aan bij uw Nagelmackers-private banker. Hij nodigt die
persoon vervolgens uit voor een kennismakingsgesprek, waarbij we vertrekkend vanuit de financiële
doelstelling in open dialoog bekijken wat we voor hem of haar kunnen betekenen.
Beslist uw kennis, vriend of familielid1 vervolgens om privé minstens 500.000 euro bij ons te
beleggen in Private Banking of in een van onze andere beleggingsproducten, dan krijgt u van ons een
mooi cadeau.
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Deze person moet een natuurlijke person gedomicilieerd in België zijn, mag niet op hetzelfde adres als een Nagelmackers-cliënt
wonen en moet een nieuwe cliënt worden bij Nagelmackers.

Wat hebben we voor u in petto?
Net als onze dienstverlening bieden we u ook graag een cadeau op maat!
1.000 euro cash
U kunt kiezen voor een premie van 1.000 euro die cash wordt uitbetaald op uw rekening. Een leuk
extraatje om gezellig mee te gaan shoppen of om eindelijk dat mooie horloge mee te kopen. Of
waarom niet eens uw partner of kinderen verrassen? U besteedt het zelf in alle vrijheid.
Luxueus op reis
Misschien had u wel een leuk reisje in gedachten. Wel, dan hebben we goed nieuws voor u. Samen
met onze partner Exclusive Destinations hebben we een mooie selectie aan citytrips uitgewerkt. We
bieden u graag een verblijf aan in een grand hotel of boetiekhotel in een van de vele mooie steden die
Europa rijk is. Ontdek ons aanbod verder in deze brochure.
Vindt u in de selectie niet wat u zoekt? Geen probleem. Uiteraard kunt u ook een andere bestemming
kiezen uit de uitgebreide catalogus van Exclusive Destinations. Nagelmackers betaalt 1.000 euro van
de factuur.
Wanneer ontvangt u uw beloning?
6 maanden na ondertekening van het Private Banking-contract (en de effectieve storting van de
beloofde gelden) of de intekening op een of meerdere van onze beleggingsproducten door de door u
aangebrachte persoon, storten we uw premie op een door u aangeduide rekening bij Nagelmackers of
sturen we u uw persoonlijke reischeque op.
Kiest u voor de reischeque? Neem dan contact op met Excellence Travel, reisbureau van Exclusive
Destinations. Zij regelen uw verblijf bij overhandiging van de cheque. U staat zelf in voor het
transport, dat u voor eigen rekening kunt regelen via Exclusive Destinations of een andere
reispartner naar keuze.
We hebben ervoor gekozen om samen te werken met Exclusive Destinations, een touroperator met
meer dan 30 jaar ervaring in het luxesegment. Zo krijgt u toegang tot een aantal exclusieve hotels die
u in een klassiek aanbod waarschijnlijk niet zult vinden.
In de meeste gevallen krijgt u meer ‘value for money’ dan als u zou kiezen voor de cashpremie.
Ontdek onze prachtige selectie aan verblijven.

Wat hebben we voor u uitgewerkt?
1. Le Bristol Paris ***** Grand Luxe (Parijs)
Dit exclusieve Leading Hotel of the World ligt in de Rue du Faubourg St. Honoré: de meest
prestigieuze winkelstraat van Parijs. Dit hotel kreeg als eerste in Frankrijk de classificatie ‘Palace’ en
charmeert door zijn klasse en elegantie.
De 190 stijlvolle ruime kamers omvatten marmeren badkamer met bad, aparte douche en
haardroger, airco, telefoon, flatscreen tv, minibar en safe. In de zomer is het genieten in de
aangename binnentuin met terrassen. Het hotel telt drie restaurants (1x 3 en 1x 1 Michelinster!) en
een bar. Kleine huisdieren zijn welkom.
De mooie spa bevat o.a. een binnenzwembad, fitness, stoomkamer, kuren en massages.
We bieden u een verblijf aan van 1 nacht in een superior-tweepersoonskamer met ontbijt.

2. Hotel Esprit Saint Germain ***** (Parijs)
In het charmante kader van een luxueus boetiekhotel op de toffe Parijse linkeroever ontdekt u de
discretie, elegantie en verfijning van een knusse huisatmosfeer.
Het hotel ligt te midden van de Jardin du Luxembourg en de toffe Boulevard Saint-Germain met zijn
musea, boetieks, antiekzaken en kunstgalerijen.
Ter plaatse geniet u van hammam, sauna, een salon met open haard en vooral van een gratis open
bar (met zelfs champagne!). De 28 charmante kamers omvatten badkamer met bad en haardroger,
airco, telefoon, flatscreen tv, gratis wifi, minibar en safe.
We bieden u een verblijf aan van 2 nachten in een superior-tweepersoonskamer, met Amerikaans
ontbijtbuffet.

3. Gran Melia Palacio de Los Duques ***** Grand Luxe (Madrid)
Dit elegant en exclusief luxehotel, lid van de Leading Hotels of the World, weet zijn historische
erfenis (geïnspireerd door de meesterwerken van Velasquez) perfect te combineren met een
hedendaagse warme atmosfeer. De mooie tuin (1.000 m²) en gepersonaliseerde service worden
zeer gewaardeerd. In het hotel geniet u van een rustige centrale ligging, openluchtzwembad op het
dakterras met een adembenemend 360°-zicht over Madrid, drie restaurants, twee bars en een spa
met fitness, sauna, stoombad, kuren en massages.
U verblijft er in de Red Levelkamers met butlerservice en toegang tot de Red Level Lounge met privé
check-in –en out, terras en open bar (inclusief champagne) vanaf 13 uur.
De 180 elegante kamers omvatten badkamer met bad, aparte regendouche, haardroger, airco,
telefoon, flatscreen tv, minibar, gratis wifi en safe.
We bieden u een verblijf aan van 2 nachten in een Red Level Deluxe-tweepersoonskamer.

4. Royal Champagne Hotel & Spa ***** Grand Luxe (Epernay-Champagne)
Dit gerenoveerde luxueuze charmehotel, behorend tot de Relais & Châteaux, bevindt zich te midden
van de wijngaarden en vormt de ideale bestemming voor gastronomisch genieten (1 Michelinster) en
het ontdekken van Reims, Épernay en de champagnehuizen. De 49 kamers omvatten badkamer met
bad, aparte douche en haardroger, airco, telefoon, flatscreen tv, gratis wifi, minibar, safe en balkon
of terras. De aangename spa heeft een binnen- en buitenzwembad, hammam, sauna, fitness, kuren &
massages.
We bieden u een verblijf aan van 2 nachten in een Champagne-tweepersoonskamer met Amerikaans
ontbijtbuffet.

5. Il Salviatino ***** Grand Luxe (Fiesole-Firenze)
Deze romantische luxeparel ligt zeer rustig op een heuvel te midden van een schitterend privépark
(50.000 m²) en biedt fantastische panorama’s op de Toscaanse natuur en Firenze (op 20 minuten).
U geniet er van een verwarmbaar zwembad met zonneterrassen, loungebar en bibliotheek, van het
verzorgde restaurant en de uitstekende wijnkelder.
Er is een gratis shuttle naar Firenze-centrum. Ontspannen kan in de spa met fitness, kuren en
massages. De warme stijlvolle kamers omvatten badkamer met bad of douche, haardroger, airco,
telefoon, flatscreen tv, gratis wifi, minibar en safe.
We bieden u een verblijf aan van 2 nachten in een
Classic Dome View-tweepersoonskamer.

Eenmaal u de reischeque hebt ontvangen, neemt u contact op met Excellence Travel. Zij regelen alle
praktische zaken voor u.

EXCELLENCE TRAVEL
Latemstraat 116
9830 Sint-Martens-Latem
Tel.: 09 234 08 09
E-mail: mieke@excellencetravel.be

Wilt u graag wat langer blijven, of uw verblijf integreren in een rondreis? Dat kan uiteraard (op eigen
kosten). De specialisten van touroperator Exclusive Destinations en reisbureau Excellence Travel
maken het voor u waar.
Lees het volledige reglement voor alle voorwaarden van deze actie.

Reglement

• De actie loopt van 15.01.2019 t.e.m. 31.12.2019. Nagelmackers
behoudt zich het recht om de actie te wijzigen of vroegtijdig stop
te zetten op om het even welk moment.
• Deelname aan deze actie is voorbehouden voor meerderjarige
natuurlijke personen, gedomicilieerd in België, Private Bankingcliënt bij Nagelmackers, d.w.z. een Nagelmackers-contract bezitten
in adviserend of discretionair vermogensbeheer. Deelname van
Nagelmackers-medewerkers (inclusief zelfstandige agenten van
Nagelmackers en hun medewerkers), hun partner en hun kinderen
is niet toegelaten.
• Opdat een cliënt een beloning kan ontvangen, moet de kennis
die hij heeft aanbevolen een natuurlijke persoon gedomicilieerd
in België zijn (1) die niet op hetzelfde adres woont als een
Nagelmackers-cliënt, (2) die een nieuwe cliënt wordt bij
Nagelmackers en (3) die privé een minimumbedrag van 500.000
EUR belegt in een Private Banking-contract of een of meerdere
beleggingsproducten gecommercialiseerd door Nagelmackers*.
Dit bedrag moet ten minste 6 maanden aangehouden blijven bij
Nagelmackers.
• Als Nagelmackers een niet-naleving of misbruik van het
voorliggende reglement vaststelt, behoudt ze zich het recht om
de integrale terugbetaling te vragen van de premie of de waarde
van het aangeboden verblijf zoals gefactureerd door Exclusive
Destinations.  
• Nagelmackers behoudt zich het recht om elke kandidaat-cliënt
te weigeren, bijvoorbeeld om redenen verbonden aan het
toepasbare wettelijke kader.
• De beloning is persoonlijk, kan niet ingeruild of cash uitbetaald
worden en is niet overdraagbaar. De cliënt heeft de keuze tussen:
- Een bedrag van 1.000 EUR
- Een reis (organisatie van transport en transportkosten zijn
voor de cliënt), georganiseerd door Exclusive Destinations in
Sint-Martens-Latem, te kiezen uit onze selectie (beschikbaar
op nagelmackers.be), t.w.v. 1.000 EUR. De cliënt moet
rechtstreeks contact opnemen met Exclusive Destinations om
te boeken. Vindt de cliënt niet wat hij wilt in de selectie, dan
heeft hij het recht om een reis te kiezen die hem beter past,
waarbij de bank tussenkomt voor een bedrag van 1.000 EUR.
• De cliënt kan een beloning genieten voor elke aangebrachte cliënt
die ten minste 500.000 EUR investeert, met een maximum van 5
beloningen per aanbrengende cliënt. Een gemeenschappelijke
rekening wordt beschouwd als één cliënt.  
• De cliënt zal de door hem gekozen beloning ontvangen 6 maanden
na de effectieve storting (in het Private Banking-contract of in een
of meerdere van de betrokken beleggingsproducten) door de door
hem aanbevolen nieuwe cliënt.
• Nagelmackers kan dit reglement eenzijdig aanpassen als een
oorzaak buiten haar macht een aanpassing onontbeerlijk of
sterk aangewezen maakt, opdat de actie kan voortgezet worden.
Nagelmackers kan dit reglement altijd aanvullen om eventuele
lacunes of onduidelijkheden weg te werken.
• Nagelmackers draagt geen enkele verantwoordelijkheid in
geval van wijziging, vroegtijdige afsluiting of annulering van
de voorliggende actie door overmacht. Nagelmackers kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor directe en/of indirecte
schade die voortkomt uit de gewonnen prijs.
• De Belgische wet is van toepassing en de Belgische rechtbanken
zijn bevoegd.

* Een van onze Nagelmackers-fondsen of fondsen uit onze Nagelmackers Fund Selection, onze selectie van fixed-end obligatiefondsen,
onze gestructureerde producten, tak-44 of een Private Banking-contract.
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