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TARIEVEN VOOR CLIENTEN MET BELEGGINGSADVIESDIENST 

(VANAF 250.000 EUR BELEGD VERMOGEN) 

Tarieven in voege vanaf 01/07/2021 – Tarieven BTW incl. behalve indien anders vermeld. 

 

ALGEMENE KOSTEN 

 

MAKELAARSLOON 

 

INTEREST (op het saldo van de contantenrekeningen) 

 

* De ESTER-koers en de European Short Term  Rate worden dagelijks berekend door de Europese 

Centrale Bank. Op 31/05/2021 bedroeg dit percentage -0,571%. De rente wordt dagelijks berekend op 

basis van het ESTER-tarief dat van toepassing is op de dag van de berekening en het saldo van de 

liquiditeiten op die dag. De rente wordt echter slechts eenmaal per kalenderkwartaal, aan het einde van 

dat kwartaal, van de rekeningen afgehouden. 

Er zal echter geen negatieve rente worden afgehouden van een rekening aan het einde van een 

kalenderkwartaal indien het rekenkundig gemiddelde van de dagbalans van die rekening gedurende dat 

kwartaal minder dan 200.000 euro bedraagt. 

Openen rekening GRATIS 

Afsluiten rekening GRATIS 

Bewaarloon GRATIS 

Beheerskosten GRATIS 

Marge op wisselkoers 
Marge inbegrepen in de wisselkoers die werd 

toegepast bij de transactie 

Rekeninguittreksels en elektronische berichten GRATIS 

Makelaarsloon (inschrijving, terugkoop) GRATIS 

Op de eerste 200.000 EUR 0% 

Op het gedeelte boven 200.000 EUR ESTER* tarief, met een maximum van 0%. 
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TARIFICATIE VAN DE TREETOPFONDSEN 

U kunt de kosten van de fondsen raadplegen in de maandelijkse factsheets.  

Er zijn geen instapkosten verbonden aan actief beheerde fondsen. Voor passief beheerde fondsen betaalt 

u 0,1% instapkosten, die verworven zijn voor de fondsen, en 0,05% uitstapkosten, die verworven zijn 

voor de fondsen. 

 

OVERSCHRIJVINGSKOSTEN 

 

KOSTEN OP BELEGGINGSPLAN 

 

TRANSFERKOSTEN VOOR EFFECTEN 

 

DIVERSE KOSTEN 

Elektronische Europese overschrijving (SEPA) 
Betaling in EUR naar een land binnen de SEPA-zone (leden van de 
Europese Unie, Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, 
San Marino, Monaco, Mayotte en Saint-Pierre-et-Miquelon) 

GRATIS 

Uitgaande elektronische internationale overschrijving 
Betaling naar een land buiten de SEPA-zone of in een andere 
munt dan de EUR binnen of buiten de SEPA-zone 

0,1% (min. 8 EUR - max. 80 EUR) 

Inkomende elektronische internationale overschrijving 
Betaling komende van een land buiten de SEPA-zone of in een 
andere munt dan de EUR binnen of buiten de SEPA-zone  

Belgische overschrijving : GRATIS 

Overschrijving buiten België : 0,1% (min. 8 

EUR - max. 80 EUR) 

Administratieve kosten per beleggingsplan GRATIS 

Administratieve kosten per desinvesteringsplan voor 

periodieke rente 
GRATIS 

Interne transferkosten GRATIS 

Transferkosten voor inkomende effecten GRATIS  

Transferkosten voor uitgaande effecten 50 EUR per lijn 

Eerste Digipass GRATIS 

Vervanging van Digipass (verlies, diefstal, …) 15 EUR 

Correspondentie per post (uittreksels, berichten en 

rapporten) 
1 EUR per envelop 


