Overzicht kosten voor beleggen
Voor beleggen bij Triodos Bank berekenen we twee soorten kosten:
> Kosten voor de dienstverlening van beleggen
> Transactiekosten
De kosten die het fonds zelf maakt zijn verwerkt in de koers. Een overzicht van deze kosten vindt u in het jaarverslag
van het betreffende fonds.
Kosten voor de dienstverlening van beleggen
U betaalt per kwartaal aan Triodos Bank voor de volgende diensten:
> online inzicht in uw beleggingen, transacties en het rendement;
> het verzorgen van de administratie van uw beleggingen;
> het verstrekken van rekeningafschriften en fiscale jaaroverzichten;
> telefonisch en via e-mail contact over beleggingen.
De kosten die u betaalt, worden gebaseerd op het gemiddeld belegd vermogen op uw Beleggersrekening
in dat kwartaal. De kosten bedragen:
Over het saldo tot 50.000 euro belegd vermogen:
0,12% per kwartaal, 0,48% per jaar;
Over het saldo vanaf 50.000 euro belegd vermogen: 0,10% per kwartaal, 0,40% per jaar.
Over het saldo vanaf 1.000.000 euro belegd vermogen berekenen we geen kosten.
Over deze kosten wordt geen BTW geheven.
Voor Certificaten van aandelen Triodos Bank en Triodos Vastgoedfonds betaalt u geen kosten voor de dienstverlening.
De wijze van verrekening
De kosten voor de dienstverlening van beleggen worden via de beleggingen op uw Beleggersrekening verrekend.
Op de eerste werkdag na afloop van het voorgaande kwartaal worden voor ieder fonds waarin u belegt automatisch
fracties van aandelen verkocht om het aan Triodos Bank verschuldigde bedrag te kunnen voldoen. U ontvangt van
iedere transactie een apart afschrift met daarop vermeld ‘Kosten beleggen bij Triodos Bank’.
Transactiekosten
De kosten om fondsen of Certificaten van aandelen Triodos Bank aan te kopen of te verkopen vindt u in de tabel
hieronder. Over deze kosten wordt geen BTW geheven.
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Aankoopkosten

Verkoopkosten

Triodos Sustainable Equity Fund

0,4%

0,4%

Triodos Sustainable Bond Fund

0,4%

0,4%

Triodos Sustainable Mix Fund

0,4%

0,4%

Triodos Sustainable Pioneer Fund

0,4%

0,4%

Triodos Multi Impact Fund

0,4%

0,4%

Triodos Groenfonds

0,4%

0,4%

Triodos Cultuurfonds

0,4%

0,4%

Triodos Fair Share Fund

0,4%

0,4%

Triodos Renewables Europe Fund 1

0,4%

0,9%

Triodos Vastgoedfonds

1,0%

1,0%

Certificaten van aandelen Triodos Bank

0,4%

0,4%

Triodos Renewables Europe Fund hanteert 0,9% verkoopkosten. Hiervan gaat 0,5% naar het fonds zelf.

Overboeken van beleggingen
Voor het overboeken van uw Triodos beleggingen naar een andere bank rekent Triodos Bank 35 euro per fonds.
Voor klanten die hun beleggingen (alleen beleggingen in Triodos Beleggingsfondsen) naar Triodos Bank overboeken
vergoeden wij de gemaakte kosten tot een maximum van 250 euro per klant.

5055-1 1216

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693 6511.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.
versie: 18 januari 2017

