Bijlage 2:

Kosten van het vermogensbeheer

Kosten Bustelberg
Hoe berekenen wij de fee?
Aan het einde van ieder kwartaal wordt de fee bij uw depot in rekening gebracht. U kunt ook kiezen
voor het in rekening brengen van een maandelijkse fee. Aan het einde van iedere maand bepalen wij
de waarde van uw belegd vermogen. Aan het einde van ieder kwartaal tellen wij de waarde van de
laatste maanden bij elkaar op en delen deze door drie. De fee wordt belast met 21% BTW.

De staffels worden als volgt gehanteerd:
Vermogen

fee per kwartaal
achteraf (excl. BTW)

(minimum)tot en met

€

100.000

0,325%

€ 100.000

over het meerdere tot en met

€

250.000

0,300%

€ 250.000

(minimum)tot en met

€

500.000

0,275%

€ 500.000

over het meerdere tot en met

€

750.000

0,250%

€ 750.000

(minimum)tot en met

€

1.000.000

0,250%

€ 1.000.000

over het meerdere tot en met

€

1.250.000

0,225%

€ 1.250.000

(minimum)tot en met

€

1.500.000

0,215%

€ 1.500.000

over het meerdere tot en met

€

2.000.000

0,210%

€ 2.000.000

(minimum)tot en met

€

2.500.000

0,200%

€ 2.500.000

over het meerdere tot en met

€

4.100.000

0,175%
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1. Familiekorting
Familiekorting treedt in werking op het moment dat u samen met andere cliënten/rekeningen bij
Bustelberg belegt. U profiteert allen op dezelfde wijze van de aangeboden korting op de
bovenstaande staffel. Uw korting wordt berekend op basis van het gezamenlijk door u ingebrachte
vermogen.

2. Kosten depotbank
De depotbank brengt kosten in rekening:
Een all-in fee bedraagt per jaar 0,225% van het beheerd vermogen met een minimum van 200 euro
per jaar. Daarnaast zijn er kostprijsvoorwaarden voor uitzonderlijke handelingen zoals het
verstrekken van bankverklaringen, kredieten, hypotheken en dergelijke. Voor u gelden de
voorwaarden van InsingerGillissen Bankiers N.V..

3. Bijdrage kosten Toezicht en Administratie
Voor het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB)
worden toezichtkosten in rekening gebracht. Hierbij zijn ook administratiekosten van toepassing. Een
bijdrage voor deze toezichtkosten en administratie worden aan het einde van ieder kwartaal in
rekening gebracht. Deze bedragen € 29,- per kwartaal (excl. BTW). De hoogte van dit bedrag kan na
berichtgeving 1x per jaar worden aangepast.
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