Zelf Beleggen

Tarievenkaart
Zelf Beleggen Basis
Heldere en overzichtelijke kosten voor beleggen.
Dat is wat u van ABN AMRO MeesPierson mag
verwachten. In deze tarievenkaart vindt u alle kosten die
u betaalt als u belegt met Zelf Beleggen Basis.

Transactiekosten

U betaalt de volgende soorten kosten:

OVERZICHT TRANSACTIEKOSTEN

1. 	Servicekosten over de waarde van de beleggingen in uw

Beleggingsfondsen

Gratis

ETFs

€ 5,00 + 0,05% over de waarde van de order, per order

Aandelen binnenland

€ 5,00 + 0,05% over de waarde van de order, per order

Aandelen buitenland

€ 10,00 + 0,10% over de waarde van de order, per order

beleggingsportefeuille. Deze kosten betaalt u altijd.
2. 	Transactiekosten. Deze kosten betaalt u over uw koopen verkooporders.
3. 	Andere kosten, afhankelijk van de samenstelling van uw
portefeuille.

Met of zonder btw?
Over de servicekosten en over de transactiekosten betaalt u
geen btw. Over sommige van de andere kosten betaalt u
21% BTW.

Servicekosten

De transactiekosten gelden voor de koop- en verkooporders
die u digitaal aan ons opgeeft via Internet Bankieren of
Mobiel Bankieren. U betaalt de transactiekosten per order.

Op abnamro.nl/beurskenmerken vindt u een actueel overzicht van de
beurzen per land met hun kenmerken. Voor Zelf Beleggen Basis gaat het alleen om
de landen van de beleggingsfondsen, ETF’s en aandelen uit het productassortiment
van Zelf Beleggen Basis.
} Orders in vreemde valuta rekenen wij om naar de euro. U vindt op
abnamro.nl/ordervreemdevaluta welke valutakosten de bank hiervoor gebruikt.
} U kunt kooporders in beleggingsfondsen periodiek, bijvoorbeeld maandelijks,
automatisch laten uitvoeren. Deze orders zijn gratis.

Andere kosten

De servicekosten zijn kosten die u betaalt aan ABN AMRO
MeesPierson voor de administratie van uw beleggings-

Productkosten

portefeuille en voor alle beleggingsinformatie die hoort bij de

Belegt u in beleggingsfondsen dan betaalt u ook kosten

manier waarop u belegt. De servicekosten gelden per jaar.

die een beleggingsfonds maakt, zoals de lopende kosten.

U betaalt de servicekosten achteraf per kwartaal. Aan het

De lopende kosten geven een beeld van de kosten die een

einde van ieder kwartaal bepalen wij de waarde van de

beleggingsfonds maakt. Waaronder managementkosten en

beleggingen. Wij verrekenen dan 25% van het

extra uitgaven zoals juridische kosten, de accountants-

jaarpercentage met u. U betaalt geen minimumkosten en u

vergoeding en andere operationele kosten. Ook niet-betaalde

betaalt geen servicekosten over uw liquiditeiten.

rentes vallen meestal onder de lopende kosten.
Het beleggingsfonds berekent de lopende kosten per

WAARDE VAN UW BELEGGINGEN

Servicekosten

fondsklasse over een periode van twaalf maanden en
verrekent ze automatisch in de prijs van het beleggingsfonds.

Tot € 100.000

0,20%

Boven € 100.000

0,12%

informatie (EBI) van het beleggingsfonds. U vindt de EBI op

Boven € 400.000

0,06%

abnamro.nl/fondsen in de productinformatie van de

De lopende kosten staan in de Essentiële Beleggers-

beleggingsfondsen.

Andere kosten die het beleggingsfonds zelf in rekening

Zoals op dit moment stamp duty bij de koop of ontvangst

brengt voor het beheer van dat fonds vindt u in de

van beleggingsproducten in Engeland (0,50%) en Ierland

tarievenkaart met aanvullende informatie. Zie onder kopje

(1,00%). En financial transaction tax (FTT) bij de koop of

‘Kosten’ op abnamro.nl/zelf-beleggen-basis.

ontvangst van beleggingsproducten van bepaalde Franse
(0,30%) en Italiaanse (0,10%) bedrijven.

Orders in vreemde valuta
Geeft u een order op voor koop of verkoop van een

Deze kosten en belastingen ziet u op uw beleggingsnota

beleggingsproduct in een andere valuta, dan rekenen wij

terug. U vindt op abnamro.nl/tarievenbeleggen meer

het orderbedrag om naar de euro. Wij gebruiken hiervoor de

aanvullende informatie over alle andere soorten kosten.

middenkoers van het moment van omrekenen. U betaalt

Ook moet u rekening houden met de kosten die u voor uw

daarnaast een percentage afhankelijk van de valuta. Hierin

betaalrekening betaalt. U heeft voor elke beleggingsvorm

zitten de kosten verwerkt die ABN AMRO MeesPierson

een betaalrekening nodig. Voor de betaalrekening gelden

maakt om de vreemde valuta in te dekken en om te rekenen.

andere tarieven. U vindt deze op abnamro.nl/tarieven.

Meer informatie over de berekening en de belangrijkste

Overstappen op kosten van
ABN AMRO MeesPierson

kosten staan op abnamro.nl/ordervreemdevaluta.

Buitenlandse belastingen

Wilt u uw beleggingen naar ABN AMRO MeesPierson

Voor transacties in het buitenland moet u soms belasting

overboeken? Gebruik dan onze Overstapservice Beleggen.

betalen. Deze belasting verwerken wij direct in uw order.

Dit kan eenvoudig. Wij regelen de overstap en betalen u de

Wij betalen de belasting daarna aan de buitenlandse

kosten terug die uw oude bank in rekening brengt tot

belastingdienst. Veel voorkomende buitenlandse

maximaal € 1.500,00 inclusief btw per 12 maanden. Kijk op

belastingen over de koopwaarde van de transactie zijn:

abnamro.nl/overstapservicebeleggen voor meer informatie.

▶▶ Engeland: 0,50% ‘stamp duty’
▶▶ Ierland: 1,00% ‘stamp duty’

Kosten en rendement

▶▶ Frankrijk en Franse bedrijven: 0,30% ‘financial transaction

Voor beleggen betaalt u kosten. Deze verlagen uw
rendement. Met beleggen loopt u ook risico. Bedenk

tax’ (FTT)

daarom of beleggen (nog) passend is voor u. Of dat sparen

▶▶ Italië en Italiaanse bedrijven: 0,10% ‘financial transaction

mogelijk een betere oplossing voor u is.

tax’ (FTT).

Administratieve werkzaamheden

U vindt meer informatie over beleggen en de

Denk bijvoorbeeld aan:

risico’s van beleggen bij ABN AMRO MeesPierson op

▶▶ Kosten voor werkzaamheden waarvoor u opdracht heeft

abnamro.nl/voorwaardenbeleggen in de

gegeven, zoals beleggingsproducten uitleveren aan een

Voorwaarden Beleggen.

andere bank.
▶▶ Buitenlandse belastingen die u voor sommige
buitenlandse beleggingsproducten moet betalen.
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Disclaimer

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen
informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht
de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar
agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van
enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de
informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarv an. ABN AMRO, of
de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten,octrooien
en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aan
geboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet
toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te
maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toe
stemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechth ebbende. U mag de
informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is
bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie.
De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een
voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of
2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op
basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De
informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden
financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in
de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effecten
dienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via www.abnamro.nl/beleggen. Hoewel
ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte
bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat
de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO
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