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A. Tarieven beleggingsdiensten
1.

Beleggingsadvies
Beleggingsadvies
Vanaf 500.000 EUR

Advies

Advies all-in

Adviesfee

0,50%

0,95%

Persoonlijke adviseur

V

V

Dossierkosten

V

V

Bewaarloon

V

V

Conversiekosten

V

V

Coupon-, dividend- en lossingsprovisie

V

V

Transactiekosten

Zie transactiekosten

V

Inbegrepen

De adviesfee is op jaarbasis en wordt op het einde van elk kwartaal in rekening gebracht over de effectieve waarde
van het geadviseerd vermogen op die datum. De minimumvergoeding bedraagt 250 EUR per kwartaal.
Beleggingsfondsen, waarvan F. van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor het vermogensbeheer van de
portefeuille voert, zijn vrijgesteld van adviesfee.
Voorwaarden institutioneel en specifiek beleggingsadvies: op aanvraag.
2. Vermogensbeheer
Vermogenbeheer via profielfonds (vanaf 50.000 EUR)
Laag risico
Income Portfolio

Neutraal risico
Defensive Portfolio

Balanced Portfolio

Hoog risico
Growth Portfolio

High Growth Portfolio

Behoudens de kosten die binnenin het profielfonds worden verrekend, worden er geen bijkomende kosten in
rekening gebracht voor vermogensbeheer via een profielfonds. Op het KIID van de desbetreffende profielfondsen
vindt u alle informatie over de lopende kosten.
Vermogensbeheer à la carte
Type beheer & beheerprovisie

Inkomen

Defensief

Neutraal

Groei

Offensief

0,65%

0,85%

1,00%

1,15%

1,15%

à la carte met fondsen (zonder alternatives, vanaf 500.000 EUR)
à la carte met fondsen (met alternatives, vanaf 500.000 EUR)
à la carte met individuele lijnen (vanaf 1.000.000 EUR)

De beheerprovisie is op jaarbasis en wordt op het einde van elk kwartaal in rekening gebracht over de effectieve
waarde van het beheerd vermogen op die datum. De minimumvergoeding bedraagt 250 EUR per kwartaal.
De beheerprovisie omvat alle kosten behalve: eventuele kosten aangerekend door andere (financiële) tussen
personen, kosten die de bank verplicht dient aan te rekenen ingevolge het prospectus of ingevolge contractuele
verbintenissen, taksen en belastingen.
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3.

Transactiekosten
Aandelen, obligaties & fondsen
Transactievolume (in EUR)

Obligaties

Aandelen

Fondsen
(enkel bij aankoop)

Huisfondsen*

0 – 50.000

0,75%

0,95%

2,00%

Gratis

50.000,01 – 100.000

0,65%

0,80%

1,50%

Gratis

> 100.000,01

0,55%

0,60%

1,00%

Gratis

* Beleggingsfondsen, waarvan F. van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor het vermogensbeheer van de portefeuille voert, zijn vrijgesteld van
transactiekosten.

Er geldt een minimum van 50 EUR per transactie.
De eventueel van toepassing zijnde beurstaks, taks eigen aan het land of de markt waar het effect wordt verhandeld
en eventuele correspondentkosten worden apart in rekening gebracht.
Opties
5 EUR per contract met een minimum van 25 EUR. Voor het sluiten van optiecontracten met een premie van 0,05 EUR
of minder: vaste provisie van 25 EUR.
4.

Kosten voor een effectendepot
Bewaarloon op effecten
Het bewaarloon bedraagt 0,05% op kwartaalbasis, vermeerderd met 0,50 EUR per effectenregel. Het bewaarloon
wordt op het einde van elk kwartaal in rekening gebracht.
Beleggingsfondsen, waarvan F. van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor het vermogensbeheer van de
portefeuille voert, zijn vrijgesteld van bewaarloon.
Dossierkost
De dossierkost bedraagt 10 EUR per kwartaal en wordt op het einde van elk kwartaal in rekening gebracht.

5.

Diversen
Conversie van aandelen
Conversiekosten per effectenregel: 10 EUR.
Aan en verkoop in kader stock/keuzedividenden
4 EUR met een maximum van 50% van de effectieve waarde.
Uitbetaling coupons, dividenden & lossing
2% met een minimum van 5 EUR en een maximum van 150 EUR.
Beleggingsfondsen, waarvan F. van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor het vermogensbeheer van de
portefeuille voert, zijn vrijgesteld van coupon-, dividend- & lossingscommissie.
Overboeking effecten
Inkomende transfer: gratis. Uitgaande transfer: 50 EUR per effectenregel.
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B. Tarieven meest voorkomende bankverrichtingen
1.

Zichtrekening
Beheerkosten
Opening en afsluiting

Gratis

Afsluiting op andere dan standaarddatum (31 december)

12 EUR (gratis voor particulieren)

Jaarlijkse aanrekening

5 EUR

Jaarlijkse transactiekosten

4 EUR

Betalingstransacties euro

Gratis

Valutadatum
Storting of geldopneming (enkel mogelijk in euro)

Uitvoeringsdatum

Overschrijving in (niet) SEPA in euro of in een munt van een land van de EER en waarbij de
overschrijving plaatsvindt in dezelfde munt als deze waarin de rekening luidt

Uitvoeringsdatum

Andere overschrijvingen debet

Uitvoeringsdatum -1
bankwerkdag

Andere overschrijvingen credit

Uitvoeringsdatum +2
bankwerkdagen

2. Effectenrekening
Beheerkosten
Opening en afsluiting

Gratis

Afsluiting op andere dan standaarddatum (31 december)

12 EUR (gratis voor particulieren)

Valutadatum

3.

Storting of geldopneming (enkel mogelijk in euro)

Uitvoeringsdatum

Overschrijving in (niet) SEPA in euro of in een munt van een land van de EER en waarbij de
overschrijving plaatsvindt in dezelfde munt als deze waarin de rekening luidt

Uitvoeringsdatum

Andere overschrijvingen debet

Uitvoeringsdatum -1
bankwerkdag

Andere overschrijvingen credit

Uitvoeringsdatum +2
bankwerkdagen

Spaarrekening
Evi Spaarrekening/Evi Getrouwheidsrekening
Creditrente
Basisrente
Getrouwheidspremie

Zie www.evi.be voor huidige rentetarieven

Beheerkosten

Gratis

Valutadatum

Uitvoeringsdatum

Overige kosten (afwikkeling overlijdensdossiers)

50 EUR per uur (minimum 100 EUR)

Tarieven dienstverlening 1 maar t 2015 5

4.

Briefwisseling
Voor de verzending per post van rekeningafschriften gelden portkosten.

5.

Termijnrekeningen
De rentevoet is afhankelijk van de looptijd en de marktomstandigheden en is steeds opvraagbaar bij uw private
banker. Minimumbedrag: 50.000 EUR.

6.

Wisselverrichtingen
Een indicatieve wisselkoers is steeds opvraagbaar bij uw private banker. Het commissieloon wordt inbegrepen in
de wisselkoers.

7.

Betalingstransacties
Het commissieloon voor uitgaande bedragen bedraagt 0,1% met een minimum van 5 EUR en een maximum van 75 EUR.
Volgende betalingen zijn vrijgesteld van commissieloon.
–	Overschrijvingen in euro of in een munt van de Europese Economische Ruimte ter waarde van < 50.000 EUR,
indien de voorwaarden van de Europese Verordening 924/2009 vervuld zijn, naar een rekening in een andere
staat van de Europese Economische Ruimte.
–	Het overschrijven van het saldo van een zichtrekening van een particulier naar een rekening binnen de EU, naar
aanleiding van het afsluiten van deze rekening.
–	Inkomende en uitgaande overschrijvingen in alle munten binnen de Van Lanschot-groep waarvan de
opdrachtgever en de begunstigde identiek zijn.

8. Verrichtingen op afstand: online bankieren
Het initialiseren, gebruik en afsluiten is gratis. Per rekeninghouder wordt één digipass gratis voorzien. Vervanging
van een digipass bij verlies of diefstal: 40 EUR.
9.

Kredieten
Prospectussen en tarieven zijn steeds opvraagbaar bij uw private banker.

10. Notarisrekeningen
Modaliteiten en tarieven zijn steeds opvraagbaar bij uw private banker.
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11. Andere tarieven
Zichtrekening basis bankdienst
Beheerkosten
Opening en afsluiting

Gratis

Jaarlijkse aanrekening

13,60 EUR

Jaarlijkse transactiekosten

Gratis

Valuta

Euro

Valutadatum
Storting of geldopneming (enkel mogelijk in euro)

Uitvoeringsdatum

Overschrijving in (niet) SEPA in euro of in een munt van een land van de EER en waarbij de
overschrijving plaatsvindt in dezelfde munt als deze waarin de rekening luidt

Uitvoeringsdatum

Andere overschrijvingen debet

Uitvoeringsdatum -1
bankwerkdag

Andere overschrijvingen credit

Uitvoeringsdatum +2
bankwerkdagen

Aangeboden diensten: opening, beheer en sluiting rekening, overschrijvingen, doorlopende betalingsopdrachten,
deponeren van cash*, boeken van cheques, opvragen cash aan het loket*, 72 manuele debetverrichtingen per jaar.

Diverse kosten
Afleveren accountantsverklaring

100 EUR

Huurwaarborg

Modaliteiten en tarieven zijn opvraagbaar bij uw private banker

Productie rentestaffel

25 EUR

Aflevering van bankattest

20 EUR

Terugboeking onbetaalde cheque

6 EUR

Blokkeren cheque

12 EUR (+ eventuele bijkomende kosten)

Certificatie op cheque

12 EUR

Uitgifte bankcheque

6 EUR

Spoedbetaling

0,1%* + 12 EUR

Opzoekingen

500 EUR per uur

Opzoekingen inzake slapende rekeningen

10% van de tegoeden, maximum 200 EUR (per rekeninghouder)

Kasopname

Vanaf 12.500 EUR: 25 EUR, vanaf 50.000 EUR: 25 EUR + kosten
waardetransport

Inhouding roerende voorheffing op buitenlandse inkomsten indien
juridisch mogelijk

1% van het inkomende rentebedrag, minimum 12 EUR per
verrichting, maximum 200 EUR per verrichting

Terugvordering buitenlandse bronheffing indien juridisch mogelijk
en op vraag van de klant voor Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg,
Duitsland

1% over het terug te vorderen bedrag, minimum 25 EUR per land
+ kosten aangerekend door de correspondent

* Onder de voorwaarden zoals bepaald onder ‘Betalingstransacties’

* Deze betalingsdienst kan enkel plaatsvinden in euro bij alle kantoren waar de bank haar dienstverlening aanbiedt. Opnames van bedragen groter dan 5.000 EUR

02/15

dienen drie werkdagen op voorhand aangevraagd te worden.
Het btw-tarief, voor zover van toepassing, op de kosten in deze brochure bedraagt 21%. BTW BE 0873.296.641 RPR Antwerpen

