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Rekeninggegevens
Voorsteldatum   7 februari 2020
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Aantal beleggingsjaren   10
Eénmalige inleg   € 100,00
Periodieke inleg (per maand)   € 100,00

Beleggingspro�el
Offensief
U streeft voornamelijk naar vermogensgroei. Wat betreft uw inkomen bent u niet afhankelijk van dit deel van uw vermogen. U
weet dat de waarde van uw beleggingen sterk kan �uctueren. U accepteert het risico dat daarbij hoort. De aanbevolen periode
om uw geld te beleggen is minimaal 12 jaar.

70% aandelen-ETF’s
30% obligatie-ETF’s
Sharpe ratio * 0,47
Standaarddeviatie ** 10,60
Slecht jaar (95%) -15,7%
Goed jaar (95%) 28,0%
Verwacht rendement 6,15%

* De Sharpe-ratio wordt gebruikt om te berekenen in hoeverre het extra rendement het extra risico compenseert.
** De risicometer is gebaseerd op de standaarddeviatie. Het drukt de beweeglijkheid van een beleggingsportefeuille uit.

Verwacht eindkapitaal
€ 16 000,00

Scenario analyse
Optimistisch € 19 000,00
Pessimistisch € 13 500,00
Worst-case € 10 500,00



Kosten
Jaar Bruto rendement Netto rendement Kosten Kosten Percentage
 
1 € 1 339,51 € 1 334,20 € 5,31 0,396 %
2 € 2 649,34 € 2 633,87 € 15,47 0,584 %
3 € 4 028,64 € 4 002,46 € 26,17 0,650 %
4 € 5 481,09 € 5 443,65 € 37,44 0,683 %
5 € 7 010,58 € 6 961,28 € 49,31 0,703 %
6 € 8 621,20 € 8 559,40 € 61,80 0,717 %
7 € 10 317,24 € 10 242,28 € 74,96 0,727 %
8 € 12 103,23 € 12 014,42 € 88,82 0,734 %
9 € 13 983,96 € 13 880,55 € 103,41 0,739 %
10 € 15 964,43 € 15 845,66 € 118,77 0,744 %



Kosten

U betaalt een all-in tarief van 0,80% per jaar. De kosten worden elke maand (1/12 deel) achteraf ingehouden over de
portefeuillewaarde per ultimo maand.

Boven €250.000 tot €500.000 is het all-in tarief 0,6% per jaar.
En vanaf €500.000 is het all-in tarief 0,4% per jaar.

Dexxi berekent geen extra kosten. Dat betekent geen aanvullende kosten voor het openen en aanhouden van uw rekening en het
uitvoeren van transacties. Daarnaast biedt Dexxi u nu ook de mogelijkheid om periodiek, bijvoorbeeld per maand, kwartaal,
halfjaar of per jaar bij te storten. Het (bij)storten op of onttrekken aan uw rekening is helemaal gratis.

Klik hier (//portal.dexxi.nl/tarieven/) om een berekening te maken van de kosten.

Verwacht eindkapitaal
Het uiteindelijke resultaat van uw beleggingen is niet met zekerheid te voorspellen. Om toch een idee te krijgen laten wij zien
hoe hoog uw eindkapitaal is op basis van het rendement uit het verleden. Dit scenario is gebaseerd op een gemiddeld
rendement over een lange periode in het verleden (historisch rendement 7,5% voor aandelen en 3,0% voor obligaties).

Ook laten wij een analyse zien wat uw eindkapitaal zou kunnen zijn bij een optimistisch, pessimistisch en worst-case scenario.

Het is dus mogelijk dat uw eindkapitaal straks hoger of lager is dan in de voorbeeldscenario’s. Beleggen brengt risico’s met zich
mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Staat mijn vermogen veilig?
Wij openen op uw naam een rekening bij BinckBank. En net zoals alle Nederlandse banken staat BinckBank onder toezicht van
De Nederlandsche Bank en vallen liquiditeiten op uw rekening onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat het geld op
uw rekening wordt gegarandeerd tot €100.000 per persoon. Aangekochte effecten staan op uw eigen naam en worden –
separaat van de balans van BinckBank – bewaard bij een apart bewaarbedrijf.

Toezicht
Dexxi is een handelsnaam van de Indexus Groep BV. Indexus Groep BV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
(AFM), Dutch Securities Institute (DSI) en Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

https://portal.dexxi.nl/tarieven/

