
Neon. 
Ontwikkeld voor  

de toekomst.
Vandaag voor jou  

beschikbaar. 



De financiële wereld verandert razendsnel en de digitale 

revolutie is onomkeerbaar. 

KBC Securities Services stelt je in staat om deel uit te 

maken van deze digitale revolutie door je de nieuwste 

digitale tools aan te bieden die u een realtime zicht 

bieden op uw portefeuille, vanop elk toestel (mobiel, 

tablet, pc). Door voortdurend te innoveren, ondersteunt 

KBC Securities Services jou en je vermogensbeheerder 

bij de belangrijke uitdagingen van vandaag. Zo ben je 

klaar om de kansen van morgen te grijpen.



Uw portefeuille beschikbaar  
op elk toestel
Innovatie en transformatie gaan hand in hand. We kondigen dan ook graag 
de lancering aan van de vernieuwde Neon, een toepassing waarmee je snel en 
gebruiksvriendelijk online toegang hebt tot je portefeuille. Op elk moment van de 
dag en op om het even welk toestel (pc, tablet, mobiel).

Monitor je kosten 
KBC Securities Services voert kostentransparantie hoog in het vaandel. Kosten 
hebben namelijk een impact op je rendement. Daarom tonen we welke kosten 
en taksen van toepassing zijn op je transacties én krijg je een inschatting van 
de impact van de kosten en taksen op je rendement, in absolute bedragen en in 
percentages. 

Startdatum
Vanaf 14 juni 2021 staat de nieuwe versie van Neon voor je klaar. Je hoeft daar-
voor niets te doen. Hoe de nieuwe Neon eruitziet? Op de volgende pagina’s in 
deze brochure vind je alvast een voorproefje.



Mobiel 
Mobiele toegang op elk 
apparaat voor jou en 
je vermogensbeheerder, 
op elk moment.

Uniform aanbod 
Uniform aanbod voor 
de vermogensbeheerder 
en de eindklant.  
Volledig geïntegreerd 
met de gegevens van 
KBC Securities Services.

Betrouwbaar  
Op basis van een diepgaand 
marktonderzoek koos 
KBC Securities Services 
voor Objectway, een 
betrouwbare partner met 
jaren lange ervaring in 
Wealth-technologie.

Veilig 
Veilig gehost in datacenters 
die voldoen aan de ISO 27001 
(Beveiliging) en 9001 (Kwaliteit) 
certificeringen.



Wat is er allemaal 
mogelijk? 

De erg intuïtieve toepassing werd in een nieuw en 
fris jasje gestoken en geeft online toegang tot:

• Portefeuille-overzicht

• Overzicht van posities en transacties

• Spreiding

• Rendement

• Klantenrapportering

• Kostentransparantie



Portefeuille-overzicht
Geeft je een globaal overzicht op één enkel scherm, met de waardering, het rendement 
en de spreiding van je portefeuille, zowel in cijfers als visueel.



Overzicht van posities en transacties
Toont alle posities en transacties in je portefeuille, met gedetailleerde informatie over de individuele posities, 
bedragen, marktwaarde, winsten en verliezen.



Spreiding
Toont de spreiding van je portefeuille over activa, munten, sectoren en landen.



Rendement
Toont het rendement van je portefeuille, inclusief de ontwikkeling in de tijd, 
zowel in cijfers als visueel.



Klantenrapportering
Over een periode naar keuze kun je een rapport downloaden 
met posities, transacties, spreiding en rendement.



Kostentransparantie 
Toont alle transactionele kosten die je betaalt bij de aan- of verkoop van een effect. Ook taksen en roerende voorheffing 
gelinkt aan transacties en het aanhouden van financiële instrumenten vallen onder deze categorie. 



Aan de slag met Neon

Ben je al Neon-gebruiker?

Ga naar neon.securitiesservices.kbc.be of via onze securitiesservices.kbc.be 
pagina naar de login-knop. 

Heb je een snelkoppeling van Neon opgeslagen in je favorieten, dan blijft 
de link werken en ga je vanzelf naar de nieuwe versie. 

Log hier opnieuw in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Log je voor de eerste keer aan?

1  Surf naar neon.securitiesservices.kbc.be.

2  Klik vervolgens op ‘Klik hier om te registeren’.

3  Vul nu je e-mailadres in.
 Opgelet: je kunt enkel registreren met het e-mailadres dat gekend is bij 

KBC Securities Services.

4  Je ontvangt een e-mail met je gebruikersnaam en een link om je persoonlijke 
wachtwoord in te stellen. Vanaf dan kun je inloggen met die gebruikersnaam 
en wachtwoord. 
 
Je wachtwoord moet:
- een lengte hebben van minimaal 6 en maximaal 14 tekens
- minstens 1 hoofdletter bevatten
- minstens 1 kleine letter bevatten
- minstens 1 cijfer bevatten
- minstens 1 speciaal teken uit deze lijst bevatten: 
  !@#$%^&*()_+}{“”:;’?\/>.<,

Heb je vragen rond het inloggen?
Neem gerust contact op met Customer Support op het nummer +32 2 448 01 06 
of stuur een mail naar customersupport@kbc.be 



Log in op jouw account
Verifieer u met uw inloggegevens om door te gaan.

Gebruikersnaam

user

Wachtwoord

...........

 Onthoud mij

LOG IN

Stel je wachtwoord opnieuw in Registreer nieuw account
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Heb je vragen  
rond het inloggen? 

Neem gerust contact op met  
Customer Support op het nummer  
+32 2 448 01 06 of stuur een mail  
naar customersupport@kbc.be 

Neon is een online tool waarmee je online je portefeuille kunt consulteren en relevante rapporten kunt maken. KBC stelt de tool gratis ter beschikking aan klanten in het segment van portefeuillebeheer door 
derde vermogensbeheerders, en klanten van Family Offices. KBC stelt alles in het werk om de toegang tot de tool af te schermen voor derden. Het is daarom belangrijk dat je de nodige maatregelen neemt om 
de toestellen waarmee je de tool raadpleegt voldoende te beveiligen, de wachtwoorden geheim te houden en de beveiligingsvoorschriften en systeemvereisten van KBC stipt na te leven. Elk misbruik of vermoeden 
van misbruik moet je onmiddellijk melden aan KBC.

De tool is in principe rond de klok toegankelijk, maar KBC kan de toegang beperken of afsluiten om veiligheidsredenen of voor onderhoud. Het gebruikt van de tool verleent de klant geen enkel intellectueel 
eigendomsrecht, behalve een tijdelijke, beperkte licentie voor het gebruik ervan voor de doeleinden waarvoor de tool werd gecreëerd.

KBC mag naar eigen inzicht de toegang ontzeggen, onder meer bij het beëindigen van de dienstverlening, bij veiligheidsrisico’s of langdurig niet-gebruik van de toepassing.

De tool wordt ter beschikking gesteld in de staat zoals hij is (“as is”). KBC kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van het systeem of van verkeerde of 
achterhaalde informatie.


