KOSTENOVERZICHT BINCK COMFORT – BUFFER 10%
Hieronder laten we in een rekenvoorbeeld zien hoe de kosten zich na één jaar naar verwachting ontwikkelen.
In dit voorbeeld gaan we uit van een initiële inleg van €30.000 en een buffer van 10%. De rendementsontwikkeling
is gebaseerd op het gemiddelde rendement behorende bij dit buffer niveau (zie hoofdstuk 3.1 van de handleiding voor
de tabel met de verwachte rendementen).
In de kolom ‘Kosten’ leest 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 (Kosten instrumenten) en de kosten die
zijn gerelateerd aan de dienstverlening (Kosten op dienstverlening). Samen zijn dit de totale kosten.
Kosten

Kostenpercentage

Kosten instrumenten

€ 183

0,60%

Kosten op dienstverlening*

€ 183

0,60%

Totale kosten

€ 366

1,20%

Verwacht kostenoverzicht na 1 jaar bij een inleg van € 30.000.		

Verder laten we ook zien hoe uw vermogen zich ontwikkelt voor en na aftrek van kosten. Hierbij gaan we weer uit van
het gemiddelde rendement (zie de tabel met de verwachte rendementen uit hoofdstuk 3.1 van de handleiding).
Het groene vlak toont de groei van uw vermogen na aftrek van kosten. Het blauwe vlak toont het verschil tussen het
bruto rendement voor aftrek van kosten en het netto rendement na aftrek van kosten.
Verwachte vermogensontwikkeling
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Totale kosten

Verwachte vermogensontwikkeling bij een inleg van € 30.000.

BB/NL/BC-10/KVP/0618

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

* Kosten die worden doorberekend door de onderliggende fondsen en ETF’s waarin de Binck fondsen beleggen, kunnen tussentijds wijzigen.
De percentages worden minimaal eens per jaar geactualiseerd.

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223

KOSTENOVERZICHT BINCK COMFORT – BUFFER 15%
Hieronder laten we in een rekenvoorbeeld zien hoe de kosten zich na één jaar naar verwachting ontwikkelen.
In dit voorbeeld gaan we uit van een initiële inleg van €30.000 en een buffer van 15%. De rendementsontwikkeling
is gebaseerd op het gemiddelde rendement behorende bij dit buffer niveau (zie hoofdstuk 3.1 van de handleiding voor
de tabel met de verwachte rendementen).
In de kolom ‘Kosten’ leest 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 (Kosten instrumenten) en de kosten die
zijn gerelateerd aan de dienstverlening (Kosten op dienstverlening). Samen zijn dit de totale kosten.
Kosten

Kostenpercentage

Kosten instrumenten

€ 203

0,66%

Kosten op dienstverlening*

€ 185

0,60%

Totale kosten

€ 388

1,26%

Verwacht kostenoverzicht na 1 jaar bij een inleg van € 30.000.		

Verder laten we ook zien hoe uw vermogen zich ontwikkelt voor en na aftrek van kosten. Hierbij gaan we weer uit van
het gemiddelde rendement (zie de tabel met de verwachte rendementen uit hoofdstuk 3.1 van de handleiding).
Het groene vlak toont de groei van uw vermogen na aftrek van kosten. Het blauwe vlak toont het verschil tussen het
bruto rendement voor aftrek van kosten en het netto rendement na aftrek van kosten.
Verwachte vermogensontwikkeling
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Totale kosten

Verwachte vermogensontwikkeling bij een inleg van € 30.000.

BB/NL/BC-15/KVP/0618

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

* Kosten die worden doorberekend door de onderliggende fondsen en ETF’s waarin de Binck fondsen beleggen, kunnen tussentijds wijzigen.
De percentages worden minimaal eens per jaar geactualiseerd.

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223

KOSTENOVERZICHT BINCK COMFORT – BUFFER 20%
Hieronder laten we in een rekenvoorbeeld zien hoe de kosten zich na één jaar naar verwachting ontwikkelen.
In dit voorbeeld gaan we uit van een initiële inleg van €30.000 en een buffer van 20%. De rendementsontwikkeling
is gebaseerd op het gemiddelde rendement behorende bij dit buffer niveau (zie hoofdstuk 3.1 van de handleiding voor
de tabel met de verwachte rendementen).
In de kolom ‘Kosten’ leest 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 (Kosten instrumenten) en de kosten die
zijn gerelateerd aan de dienstverlening (Kosten op dienstverlening). Samen zijn dit de totale kosten.
Kosten

Kostenpercentage

Kosten instrumenten

€ 222

0,72%

Kosten op dienstverlening*

€ 185

0,60%

Totale kosten

€ 407

1,32%

Verwacht kostenoverzicht na 1 jaar bij een inleg van € 30.000.		

Verder laten we ook zien hoe uw vermogen zich ontwikkelt voor en na aftrek van kosten. Hierbij gaan we weer uit van
het gemiddelde rendement (zie de tabel met de verwachte rendementen uit hoofdstuk 3.1 van de handleiding).
Het groene vlak toont de groei van uw vermogen na aftrek van kosten. Het blauwe vlak toont het verschil tussen het
bruto rendement voor aftrek van kosten en het netto rendement na aftrek van kosten.
Verwachte vermogensontwikkeling
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Verwachte vermogensontwikkeling bij een inleg van € 30.000.

BB/NL/BC-20/KVP/0618

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

* Kosten die worden doorberekend door de onderliggende fondsen en ETF’s waarin de Binck fondsen beleggen, kunnen tussentijds wijzigen.
De percentages worden minimaal eens per jaar geactualiseerd.

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223

