
Handleiding Rekening openen Admirals 
Stap 1: Selecteer de link in de openingsemail van Trading Strategie: Openen rekening Admirals 

Stap 2: Vul uw woonplaats, email, telefoonnummer en wachtwoord in.  

 

Stap 3: Bevestig uw emailadres vanuit uw mailbox. U ontvangt een email vanuit Admirals en 

selecteer in de email “E-mail verifiëren”  

 

https://admiralmarkets.com/signup?language=nl&ref_id=23888&regulator=cysec&utm_campaign=23888&utm_medium=affiliate&utm_source=partner_referral


Stap 4: Selecteer vervolgens “Voltooi uw aanvraag” 

 

Stap 5: Selecteer of u particulier gaat beleggen of vanuit een rechtspersoon (entiteit)  

 

Stap 6: Kies uw land van vestiging.  

 



Stap 7: Vul uw mobiele telefoonnummer in. Let op, u moet deze direct bevestigen via een sms code. 

 

Stap 8: Bevestig uw mobiele telefoonnummer door de sms-code in te voeren. De code ontvangt u 

direct op het opgegeven mobiele telefoonnummer. 

 

Stap 9: Voer uw persoonlijke informatie en woonadres in. 

 

 

 

 



Stap 10: Voer uw BSN en paspoortnummer in.  

 

Stap 11: Vul uw financiële gegevens in.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 12: Geef aan wat uw opleidingsniveau en huidige werkstatus is.  

 

Stap 13: Bevestig de voorwaarde van Admirals door het vinkje aan te klikken en doorgaan te 

selecteren.  

 



Stap 14.1: Bevestig uw identiteit via uw mobiele telefoon door op “ontvang een beveiligde link” te 

klikken. Vervolgens kunt u de QR code scannen met uw mobiele telefoon en de instructies volgen.  

U kunt er ook voor kiezen uw identiteitsbewijs handmatig te uploaden. Lees stap 14.2.  

 

Stap 14.2: Wanneer u het identiteitsbewijs handmatig wilt uploaden klikt u op “Ga door met 

handmatige verificatie”. Klik op volgende en selecteer het type document dat u gebruikt voor uw 

verificatie.  

Vervolgens kunt u het document uploaden vanuit uw bestanden.  

 

 

 



Stap 15: Klik vervolgens op Documenten uploaden onder het kopje Bewijs van adres. (zie rode pijl op 

de onderstaande afbeelding)  

Hier bent u verplicht een bewijs van uw woonadres te uploaden. U kunt een van de volgende 

voorbeelden gebruiken waarop uw naam en adres duidelijk vermeld staan:  

• Bankafschrift (max 6 maanden oud)  
• Energierekening (gas, water, elektriciteit of kabel)(max 6 maanden oud)  
• Telefoonrekening van uw vaste telefoon (geen mobiele telefonie) (max 6 maanden oud)  
• Een document van de belastingdienst (bijv. inkomstenbelasting, personenbelasting, niet: verzoek 
tot aangifte, wegenbelasting of WOZ)(max 6 maanden oud)  
• Een uittreksel uit het bevolkingsregister (verkrijgbaar bij uw gemeentehuis) 

Selecteer welk bewijs van adres u gaat uploaden en upload het document vanuit uw bestanden.  

 

Stap 16: Vervolgens worden uw identiteitsbewijs en bewijs van adres gecontroleerd door Admirals. U 

moet vervolgens wachten op een bevestiging voordat u geld kunt overboeken naar de nieuwe 

rekening. U ontvangt binnen 24 uur een goedkeuring per email.  

 


