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.

De kracht van persoonlijk contact

4

redenen om te kiezen
voor Beleggingsadvies

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

Wat kunt u
verwachten?
– Specialistische
beleggingskennis van
Van Lanschot
– Regelmatige evaluatie
van uw doelstellingen
– Altijd persoonlijk
contact met een
beleggingsspecialist
– Keuze uit verantwoord,
duurzaam en/of impact
beleggen
– Een portefeuille passend
bij uw doelen en wensen
– 24/7 online inzicht met
de Beleggen App
L A A T

A P P

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.

Wat past bij u?
Waar u nu meer aandacht voor uw onderneming
hebt, heeft u op een ander moment misschien meer
aandacht voor uw beleggingen. Iedere periode in
uw leven kunt u een verschillende contactbehoefte
hebben. Dat maakt gelukkig niets uit, u kunt altijd
kiezen wat op dat moment bij u past.

Z I E N
L A A T

Z I E N

Beleg actief en geniet
later zorgeloos van uw
financiële vrijheid

Wat zijn de voorwaarden?
U wilt gebruik maken van Beleggingsadvies. Dat bete
kent dat wij u adviseren over beleggingen en speciale
beleggingsproducten.

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.

N A A R

V O O R W A A R D E N

Wat betaalt u?
U betaalt aan ons een tarief voor onze dienstverlening
en het beheren van uw portefeuille. Kiest u voor
beleggingsfondsen? De makers hiervan rekenen ook
een tarief. De hoogte hangt af van het fonds en is
afhankelijk van uw beleggingsprofiel.

Tarieven Beleggingsadvies (incl. 21% btw)
Beleggingsconcept
Beleggingsadvies

Basis

Actief

Specifiek

Vaste
kosten
per jaar

Vaste
kosten
per jaar

Vaste
kosten
per jaar

Belegd Vermogen
Tot € 500.000
Over het meerdere
tot € 1.500.000
Over het meerdere
vanaf € 1.500.000
Kosten per transactie
(vrijgesteld van btw)

0,42%
0,61%
0,61%

0,85%
0,73%

0,42%

0,67%

0,45%

0,30%

Minimum bedrag

N A A R

0,45%
€ 605

T A R I E V E N

Effect op rendement

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

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

D I S C L A I M E R

Wat zijn de voorwaarden?
U wilt gebruik maken van Beleggingsadvies. Dat bete
kent dat wij u adviseren over beleggingen en speciale
beleggingsproducten.

Tarieven Beleggingsadvies (incl. 21% btw)
Serviceniveau
Beleggingsadvies

Basis

Actief

Intensief

Vaste
kosten
per jaar

Vaste
kosten
per jaar

Vaste
kosten
per jaar

Belegd Vermogen

Beleggingsadvies
in de praktijk

N A A R

V O O R W A A R D E N

Wat betaalt u?

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
0,45%
0,30%
0,10%
Beleggingsadvies is meer dan
U betaalt aan ons een tarief voor onze dienstverlening
(vrijgesteld
van
btw)
alleen maar aandelen aan- en
en het beheren van uw portefeuille. Kiest u voor
verkopen. Bent u benieuwd
beleggingsfondsen? De makers hiervan rekenen ook
N A A R T A R I E V E N
hoe Beleggingsadvies bij
een tarief. De hoogte hangt af van het fonds en is
Van Lanschot in de praktijk
afhankelijk van uw beleggingsprofiel.
werkt? Bekijk dan deze video.
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Meer weten?
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Wat kunt u
verwachten?
– Specialistische
beleggingskennis van
Van Lanschot
– Regelmatige evaluatie
van uw doelstellingen
– Altijd persoonlijk contact
met uw eigen beleggings
specialist
– Keuze uit verantwoord,
duurzaam en/of impact
beleggen
– Mogelijk vanaf € 500.000
–
WatEen
past
portefeuille
bij u? passend
bij uw doelen en wensen
–Kenmerken
24/7 online inzicht met
Uw eigen beleggingsspecialist
de Beleggen App

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.

Basis

Actief

Specifiek

Wat past bij u?
Waar u nu meer aandacht voor uw onderneming
hebt, heeft u op een ander moment misschien meer
aandacht voor uw beleggingen. Iedere periode in
uw leven kunt u een verschillende contactbehoefte
hebben. Dat maakt gelukkig niets uit, u kunt altijd
kiezen wat op dat moment bij u past.

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

L A A T

Z I E N

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

Beleg actief en geniet
later zorgeloos van uw
financiële vrijheid

