Rabo RendeMix
Kostenoverzicht
Kostentransparantie is een belangrijk uitgangspunt
voor de Rabobank. Wij geven u hier inzicht in de
kosten die u als belegger in Rabo RendeMix kunt
verwachten. Dit doen wij aan de hand van een denkbeeldige klant: Paula de Jong.

Paula betaalt aan Rabobank beleggingskosten € 106 (0,53%)
Paula betaalt in dit voorbeeld € 100 per jaar aan de basisdienstverlening. Haar transactiekosten komen uit op € 6. Opgeteld
bedragen de Rabobank beleggingskosten voor Paula € 106
ofwel 0,53% van het gemiddelde belegde vermogen van
€ 20.000.

Klantprofiel Paula de Jong
• Paula heeft het afgelopen jaar een gemiddeld belegd vermogen in Rabo RendeMix van € 20.000.
• Paula heeft een neutraal doelrisicoprofiel en belegt daardoor automatisch in Blackrock Mix Fonds 3.
• Paula heeft vorig jaar één beleggingstransactie gedaan van
€ 3.000.

Paula betaalt aan lopende kosten € 54 (0,27%)
De lopende kosten zijn afhankelijk van de waarde van de
trackers binnen Blackrock Mix Fonds 3. Doordat de waarde van
Paula haar portefeuille doorlopend wijzigt, zijn de lopende
kosten een momentopname. We kunnen in dit geval dan ook
geen specifieke kostenindicatie geven voor Paula. De lopende
kosten van het Blackrock Mix Fonds 3 bedragen 0,27%. Voor

Uitleg van de kosten voor Rabo RendeMix

Paula is dit bij benadering een bedrag van € 54.

We geven u inzicht in de kosten voor Rabo RendeMix aan
de hand van de voorbeeldportefeuille van Paula de Jong. De

Opgeteld bedragen de totale kosten voor Rabo RendeMix voor

kosten bij Rabo RendeMix bestaan uit Rabobank beleggings-

Paula dit jaar bij benadering € 160 (0,8%).

kosten en de zogenaamde lopende kosten. Dit zijn de kosten

die de aanbieders van beleggingsfondsen en trackers binnen

Totale kosten voor andere klantprofielen

deze producten in rekening brengen. De lopende kosten

De kosten die u als klant voor Rabo RendeMix betaalt, worden

worden direct verwerkt in de koers van beleggingsfondsen

bepaald door drie zaken: uw gemiddeld belegd vermogen, de

en trackers. De Rabobank beleggingskosten zijn weer opge-

transacties en uw doelrisicoprofiel. In onderstaande tabel zijn

bouwd uit Basisdienstverlening en Transactiekosten.

we er bij alle drie voorbeelden van uitgegaan dat de klanten één
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transactie hebben gedaan van € 3.000 en een neutraal doelrisicoprofiel hebben. Zoals we hierboven al hebben gezien,
betaalt Paula de Jong in het voorbeeld met haar
belegd vermogen van € 20.000 en een neutraal doelrisicoprofiel per jaar € 160 aan kosten (zie de kolom ’20.000’). U ziet
hoe zich dit in Paula’s geval verhoudt tot twee andere belegde
vermogens. De bedragen zijn afgerond op hele euro’s
Belegd
vermogen

€ 5.000

€ 20.000

€ 100.000

Rabobank kosten

€ 31 (0,62%)

€ 106 (0,53%)

€ 506 (0,51%)

Lopende kosten

€ 14 (0,28%)

€ 54 (0,27%)

€ 270 (0,27%)

Totale kosten

€ 45 (0,90%)

€ 160 (0,80%)

€ 776 (0,78%)

Kosten beëindiging Rabo RendeMix
U kunt RendeMix beëindigen door opdracht te geven om uw
belegde vermogen te verkopen. Hiervoor gelden de normale
transactiekosten. Voor Paula de Jong zouden de transactiekosten € 40 bedragen.
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