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Aankondiging: Samenwerking ICC en Valuta-
Partners 
 
Wij brengen u graag op de hoogte van het feit dat ICC Consultants per 1 oktober 2017 een 
samenwerking is gestart met ValutaPartners BV. Een samenwerking waarvan onze relaties die 
regelmatig valutatransacties uitvoeren veel profijt kunnen gaan hebben. 
 
ACHTERGROND VAN DE SAMENWERKING 

Met regelmaat wordt ons gevraagd of wij valutatransacties niet goedkoper en sneller kunnen 
uitvoeren dan de bank. ICC kan, wil en mag echter geen transacties uitvoeren. We hebben een 
AFM vergunning als adviseur en ondersteunen bedrijven bij het voeren van een optimale 
valuta(hedge)strategie. Onze onafhankelijkheid dient daarbij te allen tijde voorop te staan en 
er zou direct belangenverstrengeling optreden als wij ook zouden kunnen verdienen aan 
transacties. 
 
FINTECH HEEFT DE TOEKOMST 

Om onze relaties toch een alternatief voor bank en broker te bieden is ICC een samenwerking 
aangegaan met ValutaPartners. ValutaPartners is een handelsnaam van Currencycloud, een 
snelgroeiende payment provider en top 10 FinTech company uit het Verenigd Koninkrijk met 
sterke investeerders, waaronder Google, als aandeelhouder. Deze partij biedt een zeer 
gebruiksvriendelijk en betrouwbaar betaal- en wisselplatform voor al uw vreemde valuta 
transacties. U kunt zelf online overboekingen doen in 35 valuta’s, naar 200 landen, maar 
uiteraard ook tussen uw eigen vreemde valuta - en eurorekening. U heeft direct toegang tot 
de valutamarkten met real-time en transparante wisselkoersen. Door de lage overheadkosten 
van het platform kunt u fors besparen op iedere spot- en termijntransactie. 
 
GEEN BROKER 

ValutaPartners is geen broker, maar een bedrijf dat schaalgrootte wil realiseren door zoveel 
mogelijk valutatransacties via het platform af te wikkelen. Hierdoor kunnen de kosten voor u 
als gebruiker in de toekomst nog verder omlaag. De wijze waarop de vele valutabrokers te 
werk gaan spreekt veel (familie)bedrijven in Nederland helemaal niet aan. We zien ook 
regelmatig dat ze hun marges na verloop van tijd weer opschroeven of klanten geadviseerd 
wordt onnodig producten af te sluiten waar heel veel aan verdiend wordt. Niet de oplossing 
die wij onze relaties wensen aan te bevelen. 
 
HOE WERKT HET? 

Als u er voor kiest (een deel van) uw spot- en termijntransacties via het platform van 
ValutaPartners uit te voeren dan wordt er afhankelijk van uw verwachte jaarvolume en 
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gemiddelde transactieomvang een vaste koersmarge afgesproken. Deze geldt voor al uw 
transacties in alle valuta’s. De koersmarge wordt afgesproken in een percentage, bijvoorbeeld 
0,05%. Bij een EUR/USD koers van 1.20 betaalt u dan 6 pips marge over de bied/laat koers. 
Op moment dat u een transactie wilt gaan doen ziet u altijd de interbancaire mid-rate en 
vergelijkt u deze met de koers die u op het platform krijgt aangeboden. Een account openen 
en aanhouden is gratis. Veel relaties proberen het platform uit en worden vervolgens frequente 
en enthousiaste gebruikers. Neem contact met ons voor een korte webdemo van dit platform. 
 
IS HET DE MOEITE WAARD? 

Gemiddeld besparen onze relaties 50% ten opzichte van wat zij nu bij de bank betalen. Als u 
direct uw leveranciers via het platform  gaat betalen kan dit verder oplopen omdat u geen 
overboekingskosten hoeft te betalen. Twijfelt u of het financieel zinvol is voor u? Laat ons dan 
een kosteloze ‘Scan Valutatransactiekosten’ uitvoeren om uw huidige kosten en het 
besparingspotentieel in kaart te brengen. Neem contact met ons op voor een scan van uw 
valutatransactiekosten. 
 
IS HET VEILIG EN BETROUWBAAR? 

Wij menen van wel: 
 

» Het betaalplatform van Currencycloud verricht elke dag ruim 20.000 betalingen. Per 
jaar wordt hiermee een waarde van 20 miljard euro verwerkt. 

» Currencycloud is een elektronische geldinstelling geautoriseerd door de Financial 
Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk en op basis van het Europees 
paspoort actief in Nederland. ValutaPartners is een handelsnaam van Currencycloud. 
Klik HIER voor de vermelding op de website van De Nederlandsche Bank. 

» Het toezicht van de FCA op financiële instellingen in het Verenigd Koninkrijk is 
toonaangevend in de wereld. 

» Aan de drie belangrijkste normen van de FCA voldoet Currencycloud ruimschoots: 
kapitaaltoereikendheid, bescherming van klanten en intern risicomanagement. 

» Er worden elk uur betaalrondes uitgevoerd en het geld staat praktisch direct op uw 
rekening of die van uw leverancier. 

» U hoeft zelf geen nieuwe bankrekeningen te openen. Al uw betalingen lopen via 
officiële en veilige ‘segregated accounts’ van Barclays Bank in Londen. 

 
VRAGEN? 

Graag beantwoorden wij al uw vragen op dit gebied. U kunt contact met ons opnemen op 030-
2328200 of per email op icc@icc-consultants.nl. 
 
NB: Uit ons recente onderzoek naar de valutatransactiekosten onder het midden- en grootbedrijf in 
Nederland blijkt dat de meerderheid geen idee heeft van de koersmarges die zij betaalt bij het uitvoeren 
van haar valutatransacties. De bedrijven die het wel weten betalen zeer uiteenlopende koersmarges. 
Lees hier hoe groot deze verschillen zijn. 
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