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5

redenen om te kiezen
voor Vermogensbeheer
Inkomsten

1 Focus op inkomsten
2 Moderne beleggingsaanpak

Uw vermogen in de vertrouwde handen van de
gespecialiseerde en ervaren vermogensbeheerders van
Van Lanschot.

Genereren van inkomsten met
het gemak van Vermogensbeheer

3 Vrijheid, rust en gemak
4	Spreiding over divers categorieën

met hoge inkomsten
5 Beleggen vanuit persoonlijk
risicobudget

Wat kunt u
verwachten?
– Persoonlijke beleggings
specialist met oog voor
uw situatie
– Een portefeuille die aan
sluit op uw doelstelling
– Heldere en persoonlijke
verantwoording
– Uitgebreide vermogens
rapportage
– Toegang tot onze beleg
gingsinformatie, ook via
de Beleggen App
L A A T

A P P

Hoe werkt het?

Kenmerken Inkomsten

U bepaalt samen met uw private banker het persoon
lijke risicobudget dat past bij uw doelstellingen en
uitgangspunten. Onze specialisten beheren vervol
gens uw portefeuille binnen de gemaakte afspraken.
Uw portefeuille wordt elk kwartaal geoptimaliseerd.
We leggen aan u verantwoording af op de manier
die u wilt. En houden uw doelen scherp voor ogen en
toetsen jaarlijks uw uitgangspunten.

–	hoge inkomsten die uitgekeerd worden op de
betaalrekening
– Unieke combinatie van ervaring, kennis en inzet van
moderne beleggingsmethodiek (Black Litterman)
= Gestructureerd vermogensbeheer voor de lange
termijn met periodieke bijsturing
– spreiding over vermogenscategorieën die
inkomsten genereren

Het Black-Litterman Model

We gebruiken een rekenkundig optimalisatiemodel
voor spreiding over vermogenscategorieën. Hiervoor
stellen we vooraf een risicobudget vast. De portefeuil
le wordt samengesteld uit inkomsten genererende
vermogenscategorieën

Wat past bij u?
Naast Vermogensbeheer Inkomsten bieden wij ook
Vermogensbeheer met andere accenten aan. Bekijk
de verschillen en kies wat bij u past.

Z I E N
L A A T

Z I E N

Weg van de emotie en
de waan van de dag

Verwacht rendement

Wat betaalt u?

‘Inkomsten rendement’

Directe kosten. U betaalt ons een vergoeding voor het

beheren van uw vermogen en de diensten die daarbij
zijn inbegrepen.
Indirecte kosten. De makers van de beleggingsfondsen
vragen ook om een vergoeding. De kosten variëren
tussen de 0,18% en 0,35% afhankelijk van het gekozen
profiel.
Andere kosten. Het komt incidenteel voor dat u
andere directe kosten moet betalen, bijvoorbeeld
handelskosten en belastingen.
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Rendement komende 10 jaar, gemiddeld per jaar
Bron: Ortec Finance, mei 2020
Dit is een prognose. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het totaal van de kosten die u betaalt varieert per
beleggingsprofiel en uw beleggingskeuze. Meer over
de kosten leest u in het document Kosten voor
Vermogensbeheer.
Beheervergoeding Inkomsten op jaarbasis (inclusief 21% btw)
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Verwacht rendement

Wat betaalt u?

‘Inkomsten rendement’

Directe kosten. U betaalt ons een vergoeding voor het

beheren van uw vermogen en de diensten die daarbij
zijn inbegrepen.
Indirecte kosten. De makers van de beleggingsfondsen
vragen ook om een vergoeding. De kosten variëren
tussen de 0,18% en 0,35% afhankelijk van het gekozen
profiel.
Andere kosten. Het komt incidenteel voor dat u
andere directe kosten moet betalen, bijvoorbeeld
handelskosten en belastingen.
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Het totaal van de kosten die u betaalt varieert per
beleggingsprofiel en uw beleggingskeuze. Meer over
de kosten leest u in het document Kosten voor
Rendement komende 10 jaar, gemiddeld per jaar
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Wat kunt u
verwachten?
– Persoonlijke beleggings
specialist met oog voor
uw situatie
– Een portefeuille die aan
sluit op uw doelstelling
– Heldere en persoonlijke
verantwoording
– Uitgebreide vermogens
rapportage
– Toegang tot onze beleg
gingsinformatie, ook via
Watdepast
Beleggen
bij u?App
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Uw eigen private banker

Hoe werkt het?

Kenmerken Inkomsten

U bepaalt samen met uw private banker het persoon
lijke risicobudget dat past bij uw doelstellingen en
uitgangspunten. Onze specialisten beheren vervol
gens uw portefeuille binnen de gemaakte afspraken.
Uw portefeuille wordt elk kwartaal geoptimaliseerd.
We leggen aan u verantwoording af op de manier
die u wilt. En houden uw doelen scherp voor ogen en
toetsen jaarlijks uw uitgangspunten.

–	hoge inkomsten die uitgekeerd worden op de
betaalrekening
– Unieke combinatie van ervaring, kennis en inzet van
moderne beleggingsmethodiek (Black Litterman)
= Gestructureerd vermogensbeheer voor de lange
termijn met periodieke bijsturing
– spreiding over vermogenscategorieën die
inkomsten genereren

Het Black-Litterman Model

We gebruiken een rekenkundig optimalisatiemodel
voor spreiding over vermogenscategorieën. Hiervoor
stellen we vooraf een risicobudget vast. De portefeuil
le wordt samengesteld uit inkomsten genererende
vermogenscategorieën
Inkomsten

Actief

Duurzaam

Index

Wat past bij u?
Naast Vermogensbeheer Inkomsten bieden wij ook
Vermogensbeheer met andere accenten aan. Bekijk
de verschillen en kies wat bij u past.
Smart
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Financiële planning en beleggen hand-in-hand
24/7 inzicht met Mijn Van Lanschot en de Beleggen App
Geografische oriëntatie wereldwijd
Geografische oriëntatie wereldwijd met focus naar Europa
Optimalisatiemodel
Beleggingsfondsen, actief beheerd
Indexfondsen en ETF's, passief beheerd
Keuze voor alternatieve rendementsbronnen (funds of hedgefunds)
Keuze voor individuele titels
Opname huisfondsen
Allocatiefonds
Verantwoord beleggen
Best in class bedrijven op het gebied van duurzaamheid

Weg van de emotie en
de waan van de dag

