
Naam van het Product: VanEck Avalanche ETN ("Product"/"PRIIP")

ISIN: DE000A3GV1T7

Naam van de priip-ontwikkelaar: VanEck ETP AG
Website voor priip-ontwikkelaar: www.vaneck.com 
Bel: +49 69 4056 6950 voor meer informatie.

Bevoegde autoriteit: Liechtenstein FMA is verantwoordelijk voor het toezicht op VanEck ETP AG met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument
(“KID”).

 
Datum waarop het EID is
opgesteld:

10 maart 2023

Type: Het Product is een certificaat aan toonder overeenkomstig Duits recht, gecertificeerd met een globaal certificaat dat in custody
wordt gehouden bij Clearstream Banking Frankfurt.

Termijn: De looptijd van het Product is 31.12.2029. De ontwikkelaar kan de looptijd uitbreiden met perioden van maximaal 10 jaar tot
uiterlijk 31.12.2068 (laatste redemptiondatum) door beleggers van elke uitbreiding in kennis te stellen. De ontwikkelaar heeft het
recht het Product naar eigen goeddunken te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. In het geval van bijzondere
omstandigheden zoals uiteengezet in de Definitieve voorwaarden, kan de beëindiging plaatsvinden binnen 5 dagen na de
aankondiging van de beëindiging. Indien de ontwikkelaar het product vóór de looptijd beëindigt, kan het zijn dat het
terugkoopbedrag lager is dan wat u op de vervaldatum verwacht had te ontvangen.

Doelstelling: Het Product is bedoeld om beleggers in staat te stellen te beleggen in de digitale belegging AVAX via een effect. Het Product
wordt afgedekt door een portefeuille van AVAX die door de bewaarder in veilige bewaring wordt gehouden en, in uitzonderlijke
gevallen, door op AVAX gebaseerde derivaten. 

Op de vervaldatum ontvangen beleggers een bedrag dat gelijk is aan de berekende waarde van het Product. De waarde van het
Product wordt als volgt bepaald: Op de uitgiftedatum is de waarde van het Product $ 10,00. Op elke waarderingsdag daarna wordt
de waarde van het Product berekend door de waarde op de waarderingsdag die er onmiddellijk aan voorafgaat, en deze vervolgens
te corrigeren met de procentuele waardeverandering van de AVAX portefeuille die als garantie fungeert, en naar rato te corrigeren
voor kosten en uitgaven. De koersen van de AVAX die voor deze berekening worden gebruikt, worden vastgesteld door
MarketVector Indexes GmbH, een dochtermaatschappij van de Uitgever, op basis van koersen van de belangrijkste beurzen voor
digitale beleggingen. De koersen van verschillende beurzen worden gewogen naar de liquiditeit op de desbetreffende beurs. De
ontwikkelaar berekent de koers van het Product op elke werkdag om 16.00 uur CET. De koers wordt berekend door de
volumegewogen gemiddelde AVAX koers tussen 15.00 uur en 16.00 uur CET te nemen. 

Beleggers kunnen het Product op een beurs kopen en verkopen. Om de liquiditeit voor het Product te ondersteunen, heeft de
ontwikkelaar een één of meer handelaren gemachtigd om op elke werkdag een of meer mandjes van 50.000 notes van en aan de
ontwikkelaar te kopen of te verkopen.

Beoogde retailbelegger: Dit Product is bedoeld voor alle soorten beleggers die streven naar vermogensgroei en/of -optimalisatie en een beleggingshorizon
hebben die ten minste gelijk is aan de hieronder vermelde aanbevolen periode van bezit. Alleen beleggers die in staat zijn een
weloverwogen beslissing te nemen op basis van voldoende kennis van en inzicht in het Product en de markt, en die in staat zijn
een verlies tot een volledig verlies van hun belegging te dragen, moeten overwegen in het Product te beleggen. Bovendien is het
Product ontwikkeld voor beleggers met uitgebreide kennis van en ervaring met financiële producten, en die de bijzonderheden van
de indexcomponenten in detail hebben geëvalueerd. Het Product biedt geen kapitaalgarantie.

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voor geschreven om u te helpen
de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit Product te begrijpen en u te helpen het met andere Producten te vergelijken.

Product

U staat op het punt een Product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een Product?

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

1 2 3 4 5 6 7
Lower risk Higher risk

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het
Product houdt voor 5 jaar.
Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u in een
vroeg stadium verkoopt of aflost en u krijgt mogelijk minder
terug.

De samenvattende risico-indicator is een leidraad voor het risiconiveau van dit product, in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is
dat het product geld zal verliezen door bewegingen op de markten of omdat wij niet in staat zijn het terugkoopbedrag te leveren of u te betalen. We hebben dit
Product ingedeeld in klasse 7 uit 7; dat is de hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als heel
hoog, en dat de kans dat wij VanEck ETP AG u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is. Omdat dit Product niet is beschermd tegen
toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Het volgende risico kan van wezenlijk belang zijn voor het Product, maar wordt niet
noodzakelijkerwijs adequaat weerspiegeld in de samenvattende risico-indicator en kan extra verliezen veroorzaken: Technologierisico: Handelsplatforms/systemen
kunnen onderhevig zijn aan hacken en kunnen leiden tot verlies. Regelgevingsrisico: marktverstoringen en overheidsinterventies kunnen digitale beleggingen illegaal
maken.

https://www.vaneck.com/nl/en


Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar.

Voorbeeldbelegging: USD 10.000

Scenario´s   Als u na 1 jaar uitstapt Als u na 5 jaar uitstapt

Minimum Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stress
Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten

Gemiddeld rendement per jaar  

USD 0

-100,00 % 

USD 0

-99,68 % 

Ongunstig 
Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten

Gemiddeld rendement per jaar    

USD 670

-93,31 %   

USD 0

-80,66 %   

Gematigd 
Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten

Gemiddeld rendement per jaar    

USD17.430

74,35 %   

USD 442.390

113,38 % 

Gunstig
Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten

Gemiddeld rendement per jaar    

USD 592.790

5827,93 %   

USD 41.876.110

430,14 %   

Prestatiescenario's en de daarop gebaseerde aannames:

Wat u uit dit product haalt, hangt af van het toekomstige marktrendement. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden
voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product over
de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. 

De vermelde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen
rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in
extreme marktomstandigheden. Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2021 en januari 2023. Het gematigde scenario deed zich
voor bij een belegging tussen maart 2016 en maart 2021. Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2013 en februari 2018. Uw maximale
verlies zou zijn dat u uw hele investering verliest.

Wat gebeurt er als VanEck ETP AG niet kan uitbetalen?

Insolventieprocedures en/of officiële instructies tijdens en voor het begin van een insolventieprocedure kunnen de VanEck ETP AG hinderen bij het uitvoeren van haar
verplichtingen met betrekking tot het product en officiële insolventieprocedures kunnen leiden tot opschorting van uw rechten. Dit valt ook niet onder een
beleggerscompensatie- of waarborgregeling. Het verlies van al het belegde geld is mogelijk.



Kosten in de loop van de tijd

 Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na vijf jaar

Totale kosten USD 150 USD 750 

Effect van de kosten per jaar (*) 1,5 % 1,5 % per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen
periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 116,8 % vóór de kosten en 113,4 % na de kosten. Een deel van de kosten kan worden
gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten 

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar

Instapkosten Wij brengen geen instapkosten in rekening. USD 0  

Uitstapkosten Wij rekenen geen uitstapkosten. USD 0  

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht 
Beheerskoste n en andere
administratie - of
exploitatiekosten

1,5 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke
kosten van het afgelopen jaar.

USD 150 

Transactiekosten
0,0 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan
wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke
bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. 

USD 0  

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht 
Prestatie vergoedingen [en
carried interest]

Er is geen prestatievergoeding voor dit product. USD 0  

Deze beleggingsperiode en de beperkte looptijd van het Product moeten in aanmerking worden genomen voor een vergelijking met andere Producten. Het Product
kan tot het einde van de looptijd op de beurs of aan een derde worden verkocht. Een verkoop bij de ontwikkelaar is niet voorzien. Als u het product vóór het einde van
de looptijd verkoopt, kan het terugkoopbedrag lager zijn dan u aan het einde van de looptijd zou hebben ontvangen.

In buitengewone marktomstandigheden, of in geval van technische problemen, kan de verkoop van het Product onmogelijk zijn.

U kunt alle soorten klachten over het product of het gedrag van het bedrijf naar ons sturen via e-mail naar  e-mail: complaints-europe@vaneck.com of per brief aan
VanEck ETP AG Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein of VanEck (Europe) GmbH, t.a.v.. Compliance/Klachtenbehandeling, Kreuznacher Str. 30 60486
Frankfurt am Main, Duitsland. Voor meer informatie zie Klachtenprocedure. In geval van klachten over een advies met betrekking tot het product en met betrekking
tot de aankoop van het product, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de persoon die het product aan u heeft verkocht of die u heeft geadviseerd het product te
kopen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie
over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u
belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een
beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.
We gaan ervan uit dat:

U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product
presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
USD 10 000 per jaar wordt belegd

 

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit:  5 jaar

Hoe kan ik een klacht indienen?

Andere nuttige informatie

Meer informatie over de ontwikkelaar en de producten, inclusief het prospectus, is gratis online beschikbaar op www.vaneck.com of op aanvraag bij het geregistreerd
kantoor van de ontwikkelaar. Deze documenten zijn verkrijgbaar in het Engels en in een aantal andere talen. De intrinsieke waarde en andere informatie is online
beschikbaar op www.vaneck.com. De rendementscenario's worden maandelijks berekend en zijn beschikbaar op https://www.vaneck.com/nl/en/VAVA. VanEck ETP
AG is onderworpen aan de belastingwetten en -voorschriften van Liechtenstein. Afhankelijk van uw eigen vestigingsland kan dit gevolgen hebben voor uw belegging.
Raadpleeg uw beleggings- of belastingadviseur voor advies over uw eigen belastingverplichtingen.

https://www.vaneck.com/nl/en/literature/policies-procedures/complaints-procedure.pdf/
https://www.vaneck.com/nl/en/
https://www.vaneck.com/nl/en/
https://www.vaneck.com/nl/en/VAVA

