TARIEFWIJZER INSINGERGILISSEN SERVICES
voor Van Lieshout & Partners N.V.
Tarieven van toepassing op diensten van InsingerGilissen Services

TRANSACTIEKOSTEN
Aandelen, obligaties, claims,
turbo’s, beleggingsfondsen
Over de transactiewaarde
Minimum tarief per transactie
•

•
•

7,50 euro

7,50 euro

USA

BEL/DUI/FRA
SPA/ ITA /ZWI

1,50 euro

2,00 GBP

2,00 USD

2,00 euro

Exercises / assignments worden berekend volgens het tarief ‘Transactiekosten Aandelen’, zoals hierboven
vermeld.
Sluitingsopdrachten met een premie van <= 0,05 EUR/GBP/USD worden kosteloos afgewikkeld.
Overige markten in overleg met de vermogensbeheerder.

Euronext Amsterdam

Eurostoxx / US

15,00 euro

15,00 euro

Fysiek te settelen futures (zoals goud, olie) niet mogelijk.
Overige markten in overleg met de vermogensbeheerder.

Afwijkende beleggingsfondsen
Over de transactiewaarde
Minimum tarief per transactie

•

0,175%

UK

Per future contract

•

0,125%

Euronext
Amsterdam

Futures

•
•

Overige markten

Eventuele stamp duty, financial transaction tax en buitengewone kosten van derden worden additioneel aan de
cliënt doorberekend.

Opties
(aandelen, valuta,
index)
Per optiecontract
•

Euronext Amsterdam,
Brussel, Parijs

Alle markten
0,40%
50 euro

Eventuele stamp duty, financial transaction tax en buitengewone kosten van derden worden additioneel aan de
cliënt doorberekend.
Dit tarief geldt voor een zeer select aantal fondsen, bekend bij uw vermogensbeheerder, welke een
uitzonderlijke, handmatige, afwikkeling kennen.
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BANKKOSTEN
Banking fee

Tarief (excl. BTW)

Per rekening per kwartaal

25 euro + 0,0125% over het vermogen

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

De banking fee omvat kosten voor het aanhouden van een rekening, administratie van effecten, afhandelen van
corporate actions, systemen en rapportages, tax reclaim service, online toegang tot Mijn InsingerGilissen,
opstellen van fondsenstaat en fiscaal overzicht.
De banking fee wordt berekend over het gemiddelde vermogen per de ultimo maandstanden.
Eventuele externe kosten die partijen ons in rekening brengen voor tax reclaim zullen additioneel in rekening
gebracht worden. Tax reclaim service wordt aangeboden vanaf een terug te vorderen bedrag van 25 euro per
nota.
De banking fee wordt ieder kwartaal achteraf in rekening gebracht over het vermogen, inclusief liquiditeiten.
De banking fee is vrijgesteld van BTW.

Rekeningcourant in euro

Debet

Credit

Over het gehele saldo

3-maands Euribor (minimaal 0%) plus 5,00%

InsingerGilissen Creditrente

De creditrentecondities worden vermeld op de website onder geld- en effectenrekening
www.insingergilissen.nl/rentebeleid;
De rentecondities zijn variabel en kunnen altijd wijzigen;
De rente zal ieder kwartaal op de rekening van de cliënt worden verwerkt;
Saldo is zonder boeterente opneembaar;
Voor debet bedragen boven de 250.000 euro bestaat de mogelijkheid vaste leningen af te sluiten;
Tarieven voor leningen en deposito’s op aanvraag.

Afrekening vreemde valuta
Aan-en verkoop van vreemde valuta geschiedt op basis
van de door InsingerGilissen Bankiers N.V. gehanteerde
marktconforme koers, waarbij de cliënt een valutamarge
betaalt van het aan- of verkoopbedrag
Valuta-termijntransacties
•
•

Valutamarge (opslag/ afslag)
0,25%

0,25%

Ontvangsten en uitgaande betalinen in vreemde valuta worden verwerkt volgens het overeengekomen
muntprofiel.
Zowel voor betalingsverkeer als voor aan- en verkoop van financiële instrumenten wordt een valutamarge
berekend.

Uitlevering Effecten

Tarief (per fondsregel)

Binnenlandse effecten (Amsterdam, Brussel, Parijs)

5 euro

Buitenlandse effecten (overige markten)

25 euro

Binnenlandse derivaten (Amsterdam)

4 euro

Buitenlandse derivaten (overige markten)

50 euro

Private Placements

50 euro

Interne overboeking

Kosteloos
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Overige diensten
Toegang tot ‘Mijn InsingerGilissen’
Betalingsverkeer
Krediet op basis onderpandeffecten
Hypotheek
Bankgarantie
Standaard bankverklaring (btw vrij)
Aanvraag toegang aandeelhoudersvergadering
Toegang tot digitale aandeelhoudersstemmingen
Verzending papieren maandnota’s
Verzending papieren dagnota’s

Tarief (excl. btw)
Kosteloos
Kosteloos
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
150 euro
Kosteloos
Kosteloos
5 euro per kwartaal
24,75 euro per kwartaal

Wijziging tarieven
InsingerGilissen Services behoudt zich het recht voor, bij uitzondering, de tarieven te wijzigen na de Zelfstandige
Beleggingsonderneming daarover te hebben geïnformeerd. De Zelfstandige Beleggingsonderneming en haar
relaties hebben het recht op basis hiervan de relatie per direct te beëindigen.
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