Beleggen bij
Van Lanschot
Uitgesproken persoonlijk

Inhoud
U bent geïnteresseerd om te gaan beleggen
bij Van Lanschot. Wij vertellen u graag over
onze aanpak. Geen bank is zó gedreven om uw
vermogen te laten groeien als Van Lanschot.

Dat is wat onze klanten van ons vragen, waarmee we
groot zijn geworden. Beleggen voor vermogende mensen;
met oprechte aandacht voor uw specifieke situatie. Het
resultaat? Een uitgesproken persoonlijke manier van
beleggen.
We zijn een private bank, gespecialiseerd in behoud en
opbouw van vermogen. Een private bank die zichzelf altijd
één vraag stelt: hoe geef je het vermogen van onder
nemende mensen de horizon die het verdient? Oftewel:
hoe zorg je ervoor dat kapitaal, waarvoor hard is gewerkt,
rendeert. Onze specialisten, met hun jarenlange ervaring,
zorgen ervoor dat uw vermogen in goede handen is. En
dat doen we al sinds 1737.

Persoonlijk, duidelijk en alert
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Persoonlijk, duidelijk
en alert
U bent vermogend. U hebt
wellicht een onderneming en
natuurlijk een leven naast uw
werk.

Voor u staan deze werelden niet los van
elkaar. En met allemaal hebt u plannen
en een horizon waar u naartoe wilt.
Daarbij weet u heel goed wat u wél en
wat u niet zelf wilt doen. De beleggingsoplossingen van Van Lanschot zijn op
maat gesneden. Uw vermogen is in goede
handen. U krijgt persoonlijke aandacht,
duidelijke adviezen en een alerte beleg
gingsspecialist.

Persoonlijk

Alert

U en uw vermogen krijgen de aandacht
waarbij u zich prettig voelt. Persoonlijker
wordt het niet. Of u er nu voor kiest om
uw portefeuille volledig door ons te laten
beheren, liever gebruikmaakt van onze
beleggingsadviezen of zelf wilt gaan
beleggen, wij staan voor u klaar.

Misschien wel uw belangrijkste eis:
u wilt geen middelmaat. Actuele
vakkennis eist u. Initiatief en actie
als de situatie daarom vraagt. Goede
adviezen op het juiste moment. En een
voortdurend inzicht hoe uw vermogen
ervoor staat.

Duidelijk en gefundeerd
Geen enkel mens is hetzelfde, dus waar
om zou uw portefeuille een standaard
portefeuille zijn? U wilt een specialist die
samen met u uw portefeuille vormgeeft.
En van die specialist verwacht u goede
adviezen. Adviezen die gebaseerd zijn op
ervaring en vooral op grondig onderzoek.
Ontmoet de kennis en research van
Van Lanschot.
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Vermogensbeheer, Beleggingsadvies of Zelf Beleggen?
Een uitgesproken persoonlijke keuze

Hoe groot is uw affiniteit met financiële markten? En beschikt u over
voldoende tijd? De antwoorden bepalen of u zélf beleggingsbeslissingen
gaat nemen, of dat u ze in handen geeft van specialisten. Met Vermogens
beheer laat u het beleggen over aan de specialisten van Van Lanschot.
Wilt u liever zelf aan- en verkoopbeslissingen nemen, maar wel met
een solide onderbouwing? Met Beleggingsadvies is onze beleggings
specialist uw betrokken partner. En natuurlijk kunt u bij Van Lanschot
ook geheel zelfstandig beleggen. Kies dan voor Zelf Beleggen en wij
zorgen voor een zorgvuldige en veilige afwikkeling van de aan- en
verkoop van uw beleggingen. Afhankelijk van uw doelen kunt u natuurlijk
ook de verschillende beleggingsconcepten combineren. Op die manier
belegt u precies op de manier die bij u past.

Ik wil een
partner met
ideeën, visie
en antwoord
op mijn vragen
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Onze beleggingsovertuigingen
Heldere en expliciete beleggingsover
tuigingen geven richting aan ons beleg
gingsbeleid bij Beleggingsadvies en
Vermogensbeheer.

en ondernemen actie als de situatie erom vraagt.
Bij Vermogensbeheer zorgen wij ervoor dat uw
portefeuille blijft aansluiten bij uw wensen en doel
stellingen. Adviesklanten krijgen passende voorstellen
zodat u zelf kunt bepalen of u ons advies wilt volgen.

Samenwerken zoals u dat wilt
Consequent toegepast: de kracht van onze
beleggingsovertuigingen
Wij hebben duidelijke beleggingsovertuigingen.
En net zo belangrijk: we passen ze ook consequent
toe op uw portefeuille als u kiest voor Beleggings
advies of Vermogensbeheer. We houden uw
beleggingen nauwlettend in het oog via een
gedisciplineerd proces waarbij we anticiperen
op actuele waardeschommelingen, de fase
van de economische cyclus en het heersende
marktsentiment.

Continue monitoring van uw situatie
Uw persoonlijke situatie kan veranderen,
plannen kunnen wijzigen. Markten fluctueren
en omstandigheden veranderen continu. Onze
beleggingsspecialisten monitoren uw portefeuille

Als belegger hebt u natuurlijk uw eigen voorkeuren.
Daarom belegt u bij Van Lanschot uitgesproken
persoonlijk. We werken met u samen op de manier
die aansluit bij uw kennis, interesse en beschikbare
tijd. Onze bankiers en beleggingsspecialisten staan
altijd voor u klaar. U bepaalt zelf hoe vaak u contact
wilt. Met de Beleggen App hebt u 24/7 inzicht in
de ontwikkeling van uw portefeuille en relevant
beleggingsnieuws.

Rendement en risico bij beleggen
Het begint met een helder inzicht. Hoe zit het met uw
financiële situatie, beleggingservaring, risicobereidheid
en persoonlijke doelstellingen? Beleggen levert naar
verwachting een hoger rendement op dan een spaar
rekening. Zeker op de lange termijn. Maar beleggen
brengt ook grotere risico’s met zich mee. De waarde van
uw beleggingen is mede afhankelijk van ontwikkelingen
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op de financiële markten. Het rendement heeft hierdoor
te maken met fluctuaties die op korte termijn erg groot
kunnen zijn. U loopt het risico dat u een deel van uw inleg
of uw hele vermogen of meer kunt verliezen. Over het
algemeen geldt: hoe hoger de rendementsverwachting,
hoe groter het risico. Uw specialist kijkt samen met u
naar uw wensen en doelstellingen. Hierdoor komen uw
persoonlijke beleggingsvoorkeuren naar voren, die wij
gebruiken voor het invullen van uw portefeuille. Met als
resultaat uw eigen unieke beleggingsportefeuille.

Koers houden
Wij laten ons niet leiden door de waan van dag. Koers
houden en kansen benutten, daar geloven we in. Deze
langetermijnfocus voegt serieuze waarde toe in een
wereld die wordt gedomineerd door beleggers die
vaak gericht zijn op de korte termijn.

Spreiding
Een gespreide portefeuille draagt bij aan de ontwik
keling van een stabiel rendement. Spreiding verkleint
de risico’s zonder dat het ten koste gaat van het
rendement op lange termijn.

Proactief
Stilzitten is voor ons geen optie. Risico’s en rendements
verwachtingen veranderen continu. We denken vooruit
en anticiperen op marktomstandigheden. Risico’s nemen
we alleen als we ervan overtuigd zijn dat we daarvoor
worden beloond.

Selectief
Wij zijn kieskeurig bij de selectie van beleggings
fondsen. Wij geloven in ervaren fondsbeheerders die
beleggen in hun eigen fonds of mede-eigenaar zijn.
Wij hebben een uniek netwerk dat toegang biedt tot
de beste gespecialiseerde fondsen wereldwijd.

Verantwoord
Wij spreken beleggingsfondsen actief aan op hun
sociaal-ethische verantwoordelijkheid, milieuverant
woordelijkheid en goed bestuur. Zo hebben we al vele
veranderingen kunnen realiseren.

Door hun beleggings
overtuigingen heb
ik vertrouwen in de
balans tussen risico en
rendement
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Vermogensbeheer
U wilt uw hoofd vrijhouden, om lekker te leven en te werken. En als
het om uw vermogen gaat, wilt u gewoon de zekerheid dat het in
handen is van de beste specialisten.
Vermogensbeheer is hiervoor dé beleggings
oplossing. U laat uw beleggingen aan de
beleggingsspecialisten van Van Lanschot over.
Professioneel, scherp en alert. En uitgesproken
persoonlijk: want met uw persoonlijke beleggings
voorkeuren brengen wij uw portefeuille op de
juiste smaak.

Uitgesproken persoonlijk
U kiest, wij geven vorm. De kern van uw portefeuille
baseren wij altijd op ons beleggingsbeleid op korte én
lange termijn. De specialist is uw sparringpartner en
begeleidt u bij het samenstellen van een portefeuille
die aansluit bij uw persoonlijke situatie, doelen en
risicobereidheid. U kunt verschillende beleggingswensen
hebben. Daardoor kan een combinatie van verschillende
vermogensbeheerconcepten voor u de best passende
portefeuille opleveren. De specialist daagt u uit om
boven tafel te krijgen wat voor u belangrijk is bij
beleggen. Onderwerpen zoals kosten, risico, duurzaam
heid en rendement passeren de revue. Op basis hiervan
vult de specialist uw portefeuille in.
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Vermogensbeheer Actief

Vermogensbeheer Duurzaam

De denkkracht en invloed van onze

Beleggen met extra oog voor mens,

specialisten

milieu en maatschappij

Wij vullen uw portefeuille in met een
combinatie van actief beheerde fondsen,
indexfondsen en trackers. Wij willen
uw vermogen duurzaam beleggen. Dit
betekent dat in het beleggingsproces
naast financiële criteria ook duurzame
criteria worden meegenomen. We willen
niet beleggen in bedrijven betrokken bij
de productie van tabak of controversiële
wapens. Ook bedrijven met forse over
tredingen op het gebied van mensen
rechten, milieu, arbeidsrechten en
corruptie sluiten we waar mogelijk uit.

Uw vermogen wordt duurzaam belegd
en waar mogelijk gaan we nog een
stukje verder. Een unieke combinatie
van financieel - en maatschappelijk
rendement. Uw portefeuille wordt
ingevuld met een combinatie van actief
beheerde fondsen, indexfondsen en
trackers.

Beleggingsfondsen en bedrijven die niet
aan minimale sociale, milieu- en gover
nancestandaarden voldoen, spreken wij
actief aan. Onze vermogensbeheerder
Kempen selecteert voor uw portefeuille
toonaangevende fondsbeheerders, die
uitblinken in hun eigen discipline.
Met Vermogensbeheer Actief kiest u
voor een sterke focus en een duidelijke en
verantwoorde beleggingsvisie, gericht op
de lange termijn.

Beleggingsfondsen die binnen sectoren
zoeken naar de meest duurzame invulling (best-in-class-benadering) en een
actief klimaatbeleid voeren, hebben bij
Duurzaam een streepje voor. Wij
spreken beleggingsfondsen en bedrij
ven actief aan op hun duurzaamheids
prestaties.
Met Vermogensbeheer Duurzaam
kiest u voor een beleggingsconcept
met een extra accent op duurzaamheid,
samengesteld vanuit een duidelijke
beleggingsvisie op de lange termijn.
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Vermogensbeheer Smart

Vermogensbeheer Inkomsten

Vermogensbeheer Index

De kracht van een rekenkundig

Genereren van inkomsten met het gemak

Eenvoudig en transparant beleggen op

optimalisatiemodel

van Vermogensbeheer

de index

Beleggen kan op vele verschillende
manieren en elke belegger heeft zijn
eigen voorkeur. Smart maakt gebruik
van een rekenkundig optimalisatiemodel
voor spreiding over 19 vermogens
categorieën. Dit model is ontwikkeld
door de economen Bob Litterman en
Nobelprijswinnaar Fisher Black. De
portefeuille wordt ingevuld met zorg
vuldig geselecteerde kostenefficiënte
indexbeleggingen. Op deze manier maakt
u optimaal gebruik van de enige ‘free
lunch’ die er bij beleggen te halen is,
namelijk spreiding.

Bij Vermogensbeheer Inkomsten
staat het genereren van inkomsten
centraal. U belegt alleen in vermogens
categorieën die inkomsten generen.
Alle dividenduitkeringen worden recht
streeks naar de betaalrekening geboekt.

Met Vermogensbeheer Index vullen wij
uw portefeuille in met kostenefficiënte
indexfondsen en trackers van externe
fondsaanbieders. Het voordeel hiervan
is dat uw portefeuille altijd snel ver
handelbaar is. Voor deze Indexporte
feuille selecteren we toonaangevende
fondsbeheerders die juist in deze
discipline uitblinken.

Met Vermogensbeheer Smart kiest u
voor een moderne beleggingsaanpak
met kostenefficiënte indexbeleggingen
met focus op rendement vanuit uw
persoonlijk risicobudget.

De vermogensverdeling van de porte
feuilles is gebaseerd op een reken
kundig optimalisatiemodel ontwikkeld
door de economen Bob Litterman en
Nobelprijswinnar Fisher Black. De
portefeuilles worden ingevuld met
kostenefficiënte indexbeleggingen en
actieve fondsen.
Met Vermogensbeheer Inkomsten kiest
u voor een moderne beleggingsaanpak
met focus op Inkomsten vanuit uw
persoonlijk risicobudget.

Wij willen uw vermogen duurzaam
beleggen. Dit betekent dat in het beleg
gingsproces naast financiële criteria ook
duurzame criteria worden meegenomen.
We willen niet beleggen in bedrijven die
betrokken zijn bij de productie van tabak
of controversiële wapens. Ook bedrijven
met forse overtredingen op het gebied van
mensenrechten, milieu, arbeidsrechten en
corruptie sluiten we waar mogelijk uit.
Met Vermogensbeheer Index kiest u dus
voor kostenefficiënte indexbeleggingen en
een transparante beleggingsportefeuille.
Uiteraard met actief vermogensbeheer
vanuit een duidelijke beleggingsvisie.
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Beleggingsadvies
Uw eigen kennis gecombineerd met de
jarenlange ervaring van Van Lanschot.
Misschien wel ‘the best of both worlds’.
Met Beleggingsadvies kunt u rekenen op
een stevige sparringpartner die u op koers
houdt om uw doelen te bereiken.

Wij geloven in persoonlijk contact en de toegevoegde
waarde van maatwerk. U krijgt bij ons het beleggings
advies dat is afgestemd op uw wensen. Dat merkt u
aan de informatie die u krijgt, de wijze waarop u met
ons contact wilt en de keuze van beleggingsinstru
menten. Onze beleggingsspecialist staat voor u klaar
als u dat wilt. Daarnaast hebt u online toegang tot
actuele fondsinformatie, beursnieuws, opinies en
visies. Met de Beleggen App hebt u uw portefeuille
altijd bij de hand. U kunt kiezen uit drie niveaus van
dienstverlening.

Omdat u verschillende wensen kunt hebben over de
manier waarop u wilt beleggen, kan een combinatie
tussen bijvoorbeeld beleggingsadvies en vermogens
beheer voor u de best passende oplossing zijn. We
adviseren u graag over alle combinaties.
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Beleggingsadvies

Beleggingsadvies Actief

Beleggen met een specialist op de

De markt volgen in samenspel met

achtergrond

uw specialist

U gaat beleggen voor de lange
termijn en u wilt af en toe contact
met een beleggingsspecialist die u
adviseert over uw portefeuille. U
wenst geadviseerd te worden over
een gedegen portefeuilleopbouw op
basis van uw doelstellingen. U krijgt
toegang tot een breed spectrum van
beleggingsinstrumenten. Per jaar doet
u slechts enkele aan- en verkopen. Wij
bewaken uw portefeuille continue en
geven u adviezen om ervoor te zorgen
dat uw beleggingen in lijn blijven met
uw doelstellingen.

U wordt graag regelmatig benaderd
door uw persoonlijke beleggings
specialist met informatie die aansluit
bij uw wensen en doelstellingen. Uw
beleggingsspecialist is uw alerte en
inhoudelijke sparringpartner. U krijgt
toegang tot een breed spectrum
van beleggingsinstrumenten. Uw
beleggingsspecialist volgt uw porte
feuille nauwgezet en attendeert u
op beleggingsmogelijkheden, zodat
u snel en eenvoudig kunt inspelen
op de actualiteit of interessante
beleggingstrends.
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Beleggingsadvies Specifiek
Aandacht voor uw bijzondere belegging

U wilt met uw portefeuille niet binnen
tien jaar een bepaalde inkomens- of
vermogensdoelstelling halen. U wilt
wel beleggen, maar misschien maar in
één belegging of in enkele specifieke
beleggingen. Over deze belegging(en) wilt
u wel advies krijgen. Ook wilt u weten of
deze beleggingen bij u passen en geschikt
voor u zijn. Onze beleggingsspecialisten
adviseren u hier graag over. Door het
specifieke karakter van deze portefeuille
is er geen beleggingsprofiel van toepassing.
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De kosten van beleggen
Aan onze beleggingsdienstverlening zijn kosten verbonden. Kosten
beïnvloeden het nettorendement van uw beleggingen. Daarom is het
belangrijk een goed inzicht in die kosten te hebben.

Wij houden de kosten van onze beleggingsconcepten
transparant. Bij al uw beleggingen mag u een
uitgebreide intake van uw financiële situatie
verwachten. We bespreken uw doelstellingen,
risicohouding en uw kennis van en ervaring met
verschillende beleggingsproducten.

Vermogensbeheer
Voor het beheren van uw vermogen en de beleg
gingsdiensten die daarbij zijn inbegrepen betaalt
u ons een beheervergoeding. De hoogte van deze
beheervergoeding is afhankelijk van uw beleggings
profiel. De beheervergoeding is op jaarbasis en belast
met 21% btw.

Tarieven Vermogensbeheer (inclusief 21% btw)

Beleggingsprofiel

Actief, Duurzaam,
Inkomsten en Smart

Index

Kosten

Kosten

Zeer defensief

0,79%

0,67%

Defensief

1,03%

0,87%

Neutraal

1,27%

1,08%

Gematigd offensief

1,39%

1,19%

Offensief

1,51%

1,29%

Zeer offensief

1,51%

1,29%
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Beleggingsadvies

Zelf Beleggen

Welke vorm van Beleggingsadvies sluit het beste aan bij uw persoonlijke
voorkeur? Op basis daarvan kunt u nagaan welke kosten daarbij horen.

Hebt u geen behoefte aan beleggingsadvies en wilt u geen uitgebreide intake van uw
financiële doelen voor deze portefeuille? Neemt u zelf graag al uw beleggingsbeslissingen
en bepaalt u zelf uw beleggingsbeleid? Met Zelf Beleggen opereert u volledig zelfstandig.
U kunt beleggen in vrijwel alle financiële instrumenten (aandelen, obligaties, opties,
beleggingsfondsen) die genoteerd zijn aan onder meer de Europese beurzen. Natuurlijk
zorgen wij voor een zorgvuldige afhandeling van uw aan- en verkooporders.

Tarieven Beleggingsadvies (inclusief 21% btw)

Beleggingsconcept

Beleggings
advies

Beleggings
advies Actief

Beleggings
advies Specifiek

Vaste kosten
per jaar

Vaste kosten
per jaar

Vaste kosten
per jaar

Belegd Vermogen

0,42%

Tot € 500.000

0,61%

0,85%

Over het meerdere tot
€ 1.500.000

0,61%

0,73%

Over het meerdere vanaf
€ 1.500.000

0,42%

0,67%

Kosten per transactie
(vrijgesteld van btw)

0,45%

0,30%

Minimumbedrag

Tarieven Zelf Beleggen (vrijgesteld van btw)
Service

Soort kosten

Kosten in %

Bewaring en administratie
van uw beleggingen

Vaste kosten per jaar

0,15% over uw belegd vermogen
met een minimum van € 200

Aan- of verkooptransactie

Variabele kosten
per transactie

0,2% met een minimum van
€ 20 per transactie

0,45%
€ 605

Meer weten over tarieven?
Een volledig overzicht vindt u op onze website.
N A A R

T A R I E V E N
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Uitgesproken
persoonlijk
Beleggen bij Van Lanschot in het kort

Ervaar zelf hoe beleggen bij
Van Lanschot in zijn werk gaat.

Persoonlijk

U kunt ons bellen op 0800 1737

–	Uw persoonlijke situatie en doelstellingen zijn ons
uitgangspunt
–	Uw portefeuille ingevuld op basis van persoonlijke
voorkeuren. Vermogensbeheer, Beleggingsadvies
of een combinatie hiervan

of een e-mail sturen naar
vanlanschot@vanlanschot.com.
U kunt meteen een afspraak maken
met een van onze specialisten op

Duidelijk en gefundeerd
–	We beleggen op basis van beleggingsovertuigingen
en intensieve research
– We zijn uw inhoudelijke sparringpartner

onze kantoren of bij u thuis. Wij
gaan graag met u in gesprek over
de mogelijkheden.

Alert
– Uw persoonlijke situatie blijven we monitoren
–	We anticiperen continu op veranderende markt
omstandigheden
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M A A K

A F S P R A A K

Disclaimer

Overige informatie

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor
algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen
rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch,
financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de
informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele
actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u
kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29,
5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK nr. 16014051, en is de moedermaatschappij
van Van Lanschot Kempen Wealth Management NV, ook handelend onder de naam
Van Lanschot. Van Lanschot Kempen Wealth Management NV is statutair gevestigd
aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK nr. 16038212 met
btw-identificatienummer NL0011.45.770.B01, is als bank geregistreerd in het Wftregister en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98,
1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723,
1001 GS Amsterdam. Van Lanschot Kempen Wealth Management NV kan optreden
als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekerings
producten en als verlener en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.

Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorg
vuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen
dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en
volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in
deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud
van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is niet
toegestaan de gegevens in deze publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren,
in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV.

Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten
tot uw eigen kantoor van Van Lanschot, de afdeling Klachtenmanagement van het
hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
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