Beleggingsadvies
Door u goed te leren kennen weten wij wat voor u
belangrijk is, zeker als het om uw beleggingen gaat.
Zo krijgt u echt advies dat bij u past.

5

redenen om te kiezen
voor Beleggingsadvies

1 Uw eigen beleggingsspecialist
2 Afgestemd op uw wensen en doelen
3 Persoonlijk contact zo vaak als u wilt
4 Focus op rendement én risico
5 Uitgebreid aanbod beleggingsproducten

De kracht van persoonlijk contact

Wat kunt u
verwachten?
– Specialistische
beleggingskennis van
Van Lanschot
– Regelmatige evaluatie
van uw doelstellingen
– Altijd persoonlijk contact
uw eigen beleggings
specialist
– Keuze uit verantwoord,
duurzaam en/of impact
beleggen
– Mogelijk vanaf € 500.000
– 24/7 online inzicht met
de Beleggen App
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Hoe werkt het?

Kenmerken Beleggingsadvies

Uw doelstellingen en wensen vormen het uitgangspunt
voor uw persoonlijke beleggingsprofiel. Samen met
uw beleggingsspecialist ontdekt u wat uw voorkeuren
zijn, bijvoorbeeld hoe en wanneer u beleggingen gaat
aan- of verkopen. Maar ook hoe vaak u contact wilt
hebben over uw beleggingen.

–	Regelmatige informatie-uitwisseling over trends en
marktontwikkelingen
–	Mogelijkheid om frequent te handelen
–	Beleggen in een combinatie van individuele aandelen,
actief beheerde beleggingsfondsen en indexfondsen
–	Uitgebreid aanbod zoals private equity, hedgefunds,
gestructureerde producten en mogelijkheden voor
maatwerk

Wat kiest u?

Samen met uw beleggingsspecialist bepaalt u uw
voorkeur: aandelen, obligaties, beleggingsfondsen,
vastgoed, trackers, derivaten en gestructureerde
producten. Met een goed gespreide portefeuille
creeërt u de basis voor een stabiel rendement.
Naast de invulling van uw beleggingsportefeuille
kiest u zelf hoe vaak u contact met uw persoonlijke
beleggingsspecialist wilt. U heeft de keuze uit
Beleggingsadvies Basis, Actief of Intensief.

Wat past bij u?
Waar u nu misschien meer aandacht voor uw
gezin, baan of onderneming hebt, heeft u op een
ander moment misschien meer aandacht voor uw
beleggingen. Daarom heeft u bij Beleggingsadvies de
mogelijkheid om te kiezen wat het beste bij u past.
Wat kiest u?
L A A T

Z I E N

Beleg nu actief en geniet
later zorgeloos van uw
financiële vrijheid

Wat betaalt u?

Beleggingsadvies
in de praktijk
Beleggingsadvies is meer dan
alleen maar aandelen aan- en
verkopen. Bent u benieuwd
hoe Beleggingsadvies bij
Van Lanschot in de praktijk
werkt? Bekijk dan deze video.

Tarieven Beleggingsadvies (incl. 21% btw)

U betaalt aan ons een tarief voor onze dienstverlening
en het beheren van uw portefeuille. Kiest u voor beleg
gingsfondsen? De makers hiervan rekenen ook een
tarief. De hoogte hangt af van het fonds en is afhanke
lijk van uw beleggingsprofiel. Incidenteel heeft u met
handelskosten en belastingen te maken.

Serviceniveau
Beleggingsadvies

Effect op rendement

De kosten voor beleggingsadvies beïnvloeden het netto
rendement van uw beleggingen. Het is verstandig om
dit inzichtelijk te hebben.
B E K I J K

K O S T E N

Basis

Actief

Intensief

Vaste
kosten
per jaar

Vaste
kosten
per jaar

Vaste
kosten
per jaar

Belegd Vermogen
Tot € 500.000

0,61%

0,85%

1,03%

Over het meerdere
tot € 1.500.000

0,61%

0,73%

0,91%

Over het meerdere
vanaf € 1.500.000

0,42%

0,67%

0,79%

Kosten per transactie
(vrijgesteld van btw)

0,45%

0,30%

0,10%

Meer weten?
Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden die wij
u kunnen bieden? Kom dan langs en ervaar zelf hoe
persoonlijk beleggen kan zijn.
M A A K

A F S P R A A K
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Wat betaalt u?

Beleggingsadvies
in de praktijk

Tarieven Beleggingsadvies (incl. 21% btw)

U betaalt aan ons een tarief voor onze dienstverlening
en het beheren van uw portefeuille. Kiest u voor beleg
gingsfondsen? De makers hiervan rekenen ook een
tarief. De hoogte hangt af van het fonds en is afhanke
lijk van uw beleggingsprofiel. Incidenteel heeft u met
handelskosten en belastingen te maken.

Serviceniveau
Beleggingsadvies

Effect op rendement

De kosten voor beleggingsadvies beïnvloeden het netto
rendement van uw beleggingen. Het is verstandig om
dit inzichtelijk te hebben.

Beleggingsadvies is meer dan
alleen maar aandelen aan- en
verkopen. Bent u benieuwd
B E K I J K K O S T E N
hoe Beleggingsadvies bij
Van Lanschot in de praktijk
werkt? Bekijk dan deze video.
Disclaimer
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.
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 de publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren,
in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Van Lanschot NV.
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Meer weten?
Overige informatie

Van Lanschot NV is statutair Bent
gevestigd
aan de Hooge
29, 5211die
JNwij
te
u nieuwsgierig
naarSteenweg
de mogelijkheden
’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch
nr.
16038212
met
btw-identificatie
u kunnen bieden? Kom dan langs en ervaar zelf hoe
nummer NL.004 670632.B.01. Van Lanschot NV is als bank geregistreerd in het
persoonlijk
kan zijn. Bank NV (DNB),
Wft-register en staat onder toezicht
vanbeleggen
De Nederlandsche
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
M A A Van
K ALanschot
F S P R ANV
A Kkan optreden als aanbieder
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam.
van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten
en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.
Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten
tot uw eigen kantoor van Van Lanschot NV, 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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Wat kunt u
verwachten?
– Specialistische
beleggingskennis van
Van Lanschot
– Regelmatige evaluatie
van uw doelstellingen
– Altijd persoonlijk contact
uw eigen beleggings
specialist
– Keuze uit verantwoord,
duurzaam en/of impact
beleggen
– Mogelijk vanaf € 500.000
–
Wat24/7
past
online
bij u?
inzicht met
de Beleggen App
Kenmerken
Uw eigen beleggingsspecialist

Hoe werkt het?

Kenmerken Beleggingsadvies

Uw doelstellingen en wensen vormen het uitgangspunt
voor uw persoonlijke beleggingsprofiel. Samen met
uw beleggingsspecialist ontdekt u wat uw voorkeuren
zijn, bijvoorbeeld hoe en wanneer u beleggingen gaat
aan- of verkopen. Maar ook hoe vaak u contact wilt
hebben over uw beleggingen.

–	Regelmatige informatie-uitwisseling over trends en
marktontwikkelingen
–	Mogelijkheid om frequent te handelen
–	Beleggen in een combinatie van individuele aandelen,
actief beheerde beleggingsfondsen en indexfondsen
–	Uitgebreid aanbod zoals private equity, hedgefunds,
gestructureerde producten en mogelijkheden voor
maatwerk

Wat kiest u?

Samen met uw beleggingsspecialist bepaalt u uw
voorkeur: aandelen, obligaties, beleggingsfondsen,
vastgoed, trackers, derivaten en gestructureerde
producten. Met een goed gespreide portefeuille
creeërt u de basis voor een stabiel rendement.
Naast de invulling van uw beleggingsportefeuille
kiest u zelf hoe vaak u contact met uw persoonlijke
Basis
Actief
Intensief
Specifiek
beleggingsspecialist
wilt. U heeft
de keuze uit
Beleggingsadvies Basis, Actief of Intensief.

Wat past bij u?
Waar u nu misschien meer aandacht voor uw
gezin, baan of onderneming hebt, heeft u op een
ander moment misschien meer aandacht voor uw
beleggingen. Daarom heeft u bij Beleggingsadvies de
mogelijkheid om te kiezen wat het beste bij u past.
Wat kiest u?

Advies door beleggingsteam
Financiele
L A planning
A T A Phand-in-hand
P Z I E N

L A A T
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24/7 inzicht met Mijn Van Lanschot en de Beleggen App
Bepaling beleggingsprofiel
Individuele aandelen, beleggingsfondsen, indexbeleggingen
Advies over specifieke beleggingen
Keuze voor alternatieve rendementsbronnen (bijvoorbeeld
hedgefunds)
U kiest hoe Verantwoord of Duurzaam u wilt beleggen
Frequent handelen en intensief contact

Beleg nu actief en geniet
later zorgeloos van uw
financiële vrijheid

