VOORBEELD KOSTENBEREKENING
BINCK SELECT
RISICONIVEAU 179

Hieronder ziet u in een rekenvoorbeeld hoe de kosten zich na één jaar naar verwachting ontwikkelen. In dit voorbeeld
gaan we uit van een initiële inleg van € 30.000 en risiconiveau 179. De rendementsontwikkeling is gebaseerd op de
prognose van het gemiddeld netto rendement van 9% behorende bij dit risiconiveau. Meer uitleg over risiconiveaus en
respectievelijke kostenberekening leest u in paragraaf 1.3.1 en 3.2 van de handleiding Binck Select.
In de kolom ‘Kosten’ ziet u de verwachte kosten na 1 jaar. In de kolom ‘Kostenpercentage’ zijn deze kosten uitgedrukt als
percentage van het gemiddelde vermogen in het eerste jaar. De kosten zijn verdeeld in twee categorieën, de kosten die
kunnen worden toegeschreven aan de instrumenten waarin wij beleggen (‘Productkosten’) en de kosten die zijn gerelateerd aan de dienstverlening (‘Kosten dienstverlening’). Samen zijn dit de totale kosten.
Rekenvoorbeeld gedetailleerd verwacht kostenoverzicht na 1 jaar bij een inleg van € 30.000.
Kosten en kostenpercentage
€ 698

Totale kosten op jaarbasis
Kosten dienstverlening

2,20%
€ 660

2,08%

Vaste kosten
Beheervergoeding
Transactietaks
Valutakosten
Prestatie-afhankelijke kosten*
Prestatievergoeding
Productkosten

€ 38
Kosten obligatie-ETF’s
Kosten aandelen-ETF’s

€ 317
€ 38
€ 3

1,00%
0,12%
0,01%

€ 301

0,95%

€ 16
€ 22

0,05%
0,07%

0,12%

*U betaalt deze kosten alleen als Binck Select vermogensgroei voor u behaalt. De kosten die u hier ziet zijn gebaseerd op een gemiddelde
verwachte netto vermogensgroei van 9%. Meer uitleg over de kostenberekening vindt u in paragraaf 3.2 van de Handleiding Binck Select.

Hieronder laten we zien hoe uw vermogen zich naar verwachting zal ontwikkelen voor en na aftrek van kosten.
Hierbij gaan we nog steeds uit van het gemiddeld verwacht netto rendement van 9% voor dit risiconiveau.
Het groene vlak toont de verwachte groei van uw vermogen na aftrek van kosten. Het donkergrijze vlak toont het deel
van de bruto vermogensgroei dat wordt gebruikt om de kosten van vermogensbeheer te betalen.
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Totale kosten

Verwachte bruto en netto vermogensontwikkeling bij een inleg van € 30.000. Netto vermogensgroei plus de totale kosten is de bruto vermogensgroei.

BB/SE/KO/1218

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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