Kosten en bijbehorende lasten
Totale jaarlijkse kosten
Today’s Vermogensbeheer is een transparante vermogensbeheerder, ook wat betreft de kosten. Om deze reden geven
wij u volledig inzicht in de totale jaarlijkse kosten van het beheer. Zoals u heeft kunnen zien bestaat dit niet alleen
uit een beheervergoeding, maar ook uit de kosten van aangewende fondsen, transactiekosten en eventueel bewaarloon
dat door de depotbank in rekening wordt gebracht.

Beheervergoeding
De beheervergoeding is de vergoeding die u jaarlijks betaald aan Today’s Vermogensbeheer. Dit betreft een
percentage over het gemiddeld belegde vermogen en zal per kwartaal achteraf worden geïncasseerd op uw
effectenrekening. De beheervergoeding is opgebouwd aan de hand van de verdeling over de verschillende modules.
Hierop is vervolgens een staffelkorting toegepast naar gelang de omvang van het vermogen.
Module
Kern Portefeuille
FT Fondsen Portefeuille
Direct Lines Portefeuille
Cash Flow Portefeuille
Permanente Portefeuille
RAMM Global Assets
RAMM Global Sector
Vrije Portefeuille

Beheervergoeding
(ex. BTW)
1,00%
0,00%
1,20%
0,80%
0,80%
1,00%
1,00%
1,00%

Van

Tot

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

0,500.000,750.000,1.000.000,1.500.000,2.000.000,3.000.000,5.000.000,-

500.000,750.000,1.000.000,1.500.000,2.000.000,3.000.000,5.000.000,20.000.000,-

Korting
0%
5%
10%
15%
25%
40%
60%
80%

Performance vergoeding
Van de modules kennen de Cash Flow module, RAMM en de Vrije module een performance vergoeding van respectievelijk
5%, 10% en 10% per jaar (exclusief BTW). De performance vergoeding wordt berekend over de netto vermogenstoename
(resultaat na aftrek van alle kosten) per jaar. Hierbij hanteren wij een zogenaamde ‘High Watermark’ die drie jaar blijft
staan. Dit betekent dat wij bij een negatief rendement de komende drie jaren pas weer een performance vergoeding
rekenen wanneer het verlies goedgemaakt is.

Bewaarloon
Binck Bank rekent bewaarloon over de waarde van uw portefeuille. Dit bewaarloon is bedoeld om de kosten van de
depotbank die verbonden zijn aan het aanhouden van uw effecten te dekken. Binck heeft gestaffelde tariefgroepen
voor het bewaarloon:
Waarde portefeuille
< € 50.000
< € 250.000
< € 5.000.000
€ 5.000.000
Opties en futures

Bewaarloon op jaarbasis
0,20 %
0,10 % over het meerdere
0,05 % over het meerdere
0,01 % over het meerdere
Gratis

Transactiekosten
Transactiekosten zijn van toepassing op alle mutaties die er in uw portefeuille plaatsvinden. Belangrijk om hierbij op
te merken is dat Today’s Groep niets verdient aan transacties. De transactiekosten worden berekend door de depotbank
en komen ten laste van de effectenrekening. De kosten verschillen per depotbank. U kunt samen met uw
accountmanager vaststellen waar uw voorkeur qua depotbank naar uitgaat. Vraag uw accountmanager naar een volledig
overzicht van de kosten per depotbank. Transactiekosten worden geprognotiseerd in uw voorstel voor de eenmalige
inrichting van uw portefeuille en doorlopende mutaties.
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Spread kosten
Een tweede vorm van kosten bij het doen van transacties in uw portefeuille zijn spread kosten. De spread is het verschil
tussen de bied- en laatkoers op het moment dat wij een transactie voor u doen op de beurs. Tussen de verschillen in
bied- en laatkoers verdient een market maker zijn geld voor het bieden van liquiditeit deze kosten worden
geprognotiseerd in uw voorstel voor de eenmalige inrichting van uw portefeuille en doorlopende mutaties.

Toetredingskosten
Fondsen van externe managers kunnen kosten in rekening brengen bij de aankoop van het fonds. Dit zijn eenmalige
kosten die worden doorbelast op uw rekening. Binnen onze selectie worden externe fondsen nadrukkelijk beoordeeld
op basis van hun kwaliteit maar ook op basis van hun kosten.

Uittredingskosten
Fondsen die worden aangewend binnen uw portefeuille kunnen kosten in rekening brengen bij de uiteindelijke verkoop
van het fonds. Dit zijn eenmalige kosten die worden doorbelast op uw rekening bij een eventuele verkoop van de
positie.

Transactiebelasting
Op sommige internationale beurzen wordt bij de aankoop van een aandeel een belasting geheven over de waarde van
de order, dit is de zogenaamde transactiebelasting. De hoogte van deze belasting kan variëren per land en indien van
toepassing zullen deze kosten ten laste worden gebracht van uw rekening.
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