Beleggingsadvies
Specifiek

3

redenen om te kiezen
voor Beleggingsadvies
Specifiek

1 Toegang tot specifieke en gerichte

beleggingsmogelijkheden

Uw vermogen belegd in één belegging of enkele
specifieke beleggingen. Met advies van onze ervaren
beleggingsspecialisten.

De kracht van specials

2 Focus op rendement en risico
3 Specialistisch advies over uw speci-

fieke belegging

Wat kunt u
verwachten?
– Persoonlijk advies
– Aandacht voor uw
specifieke beleggingen
– Deskundig team van
beleggingsspecialisten
– Heldere en persoonlijke
verantwoording

Hoe werkt het?
Uw doelstellingen en uitgangspunten liggen aan de
basis van ons beleggingsadvies. Voor uw specifieke
belegging inventariseren wij uw kennis van en erva
ring met beleggen en uw financiële situatie. Hierna
kijken we samen met u waar uw interesse ligt en welke
beleggingen bij u passen. Uw persoonlijke adviseur
begeleidt en adviseert u. Ook ná aankoop houdt hij uw
belegging in de gaten en kunt u voor vragen altijd bij
hem terecht.
Beleggen in Privaat Kapitaal

Stel u wit beleggen in bijvoorbeeld private debt. Dat
is het beleggen in leningen van niet-beursgenoteerde
bedrijven. Maar voordat u hierin gaat beleggen, wilt
u advies van een specialist. Iemand die deze markt
kent en dagelijks de ontwikkelingen bijhoudt. En u
ook na aankoop op de hoogte houdt. Dat kan nu met
Beleggingsadvies Specifiek.

Kenmerken Beleggingsadvies
Specifiek
– Advies door een ervaren beleggingsteam
– Regelmatig contact over uw belegging
–	De opinie over uw belegging wordt actief gevolgd
en uw portefeuille bewaakt
–	Dagelijks beleggingsnieuws via onze beleggingsinformatie website, nieuwsbrief of de Beleggen App
– Geen beleggingsprofiel nodig
–	Advies Specifiek is beschikbaar vanaf € 100.000
voor Private Banking klanten

Wat past bij u?
Naast Beleggingsadvies Specifiek bieden wij ook
andere soorten beleggingsadvies aan. Bekijk de
verschillen en kies wat bij u past.
L A A T

Z I E N

Laat mij zien waar interessante
beleggingsmogelijkheden liggen
en geef mij advies daarover

Hoe werkt Beleggingsadvies
Specifiek?
Joris Olthof, senior beleggingsspecialist bij Van Lanschot,
vertelt u graag wat u kunt verwachten als u gebruik
maakt van Beleggingsadvies Specifiek
N A A R

Hoe werkt
beleggen in
Privaat Kapitaal?
Senior analist Jurgen van
Wijngaarden vertelt u meer
over de mogelijkheden van
beleggen en leningen van niet
beursgenoteerde bedrijven.

V I D E O

Welke beleggingsinformatie
krijgt u?
U krijgt specifieke informatie over uw belegging.
Al het relevante beleggingsnieuws vindt u op onze
beleggingswebsite. Zo blijft u continu op de hoogte
van de actualiteiten.

Wat betaalt u?
Directe kosten. U betaalt ons een adviesvergoeding en
transactiekosten.
Andere kosten. Belegt u in beleggingsfondsen? Dan
betaalt u ook een vergoeding aan de makers hiervan.
Deze kosten variëren per fonds. Tot slot kan het
voorkomen dat u handelskosten en/of belastingen
moet betalen.

Meer over de kosten leest u in het document Kosten
voor Beleggingsadvies Specifiek.
N A A R

T A R I E V E N

Kosten Beleggingsadvies Specifiek (inclusief 21% btw)
Basis
Vaste kosten per jaar

0,42%

Minimale kosten per jaar

€ 605

Transactiekosten

0,45%

Meer weten?
Stel uw vragen in een vrijblijvend, persoonlijk gesprek
en ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.
M A A K

A F S P R A A K

D I S C L A I M E R
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Disclaimer
De
die is opgenomen
in deze publicatie is uitsluitend
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bedrijven.
financieel, fiscaal of
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Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB),
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?
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Wat kunt u
verwachten?
– Persoonlijk advies
– Aandacht voor uw
specifieke beleggingen
– Deskundig team van
beleggingsspecialisten
– Heldere en persoonlijke
verantwoording

Hoe werkt het?
Uw doelstellingen en uitgangspunten liggen aan de
basis van ons beleggingsadvies. Voor uw specifieke
belegging inventariseren wij uw kennis van en erva
ring met beleggen en uw financiële situatie. Hierna
kijken we samen met u waar uw interesse ligt en welke
beleggingen bij u passen. Uw persoonlijke adviseur
begeleidt en adviseert u. Ook ná aankoop houdt hij uw
belegging in de gaten en kunt u voor vragen altijd bij
hem terecht.
Beleggen in Specials

Wat past bij u?
Kenmerken
Uw eigen beleggingsspecialist

U hebt bijvoorbeeld interesse in infrastructuur. Maar
voordat u hierin gaat beleggen, wilt u advies van een specialist die deze markt kent en de ontwikkelingen dagelijks
bijhoudt. En u ook na aankoop op de hoogte houdt.
Specifiek

Basis

Actief

Intensief

Kenmerken Beleggingsadvies
Specifiek
– Advies door een ervaren beleggingsteam
– Regelmatig contact over uw belegging
–	De opinie over uw belegging wordt actief gevolgd
en uw portefeuille bewaakt
–	Dagelijks beleggingsnieuws via onze beleggingsinformatie website, nieuwsbrief of de Beleggen App
– Geen beleggingsprofiel nodig
–	Advies Specifiek is beschikbaar vanaf € 100.000
voor Private Banking klanten

Wat past bij u?
Naast Beleggingsadvies Specifiek bieden wij ook
andere soorten beleggingsadvies aan. Bekijk de
verschillen en kies wat bij u past.

Advies door beleggingsteam
Financiele planning hand-in-hand

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
Frequent handelen en intensief contact

Laat mij zien waar interessante
beleggingsmogelijkheden liggen
en geef mij advies daarover

