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Alle mogelijke kosten op een rijtje
Over onze kosten zijn we graag kraakhelder. Bij ons dus geen kleine lettertjes en zeker geen vervelende verrassingen achteraf.
Hieronder lichten we alle mogelijke kosten van onze pensioenrekening-beleggen toe.

Stortingskosten
Over iedere storting die u doet, betaalt u ons 0,50% aan stortingskosten. Als u dus €100 op uw rekening stort, betaalt u daarover
éénmalig €0,50. De rest wordt gewoon belegd in de door u uitgekozen fondsen. Alle beleggingsopdrachten die u doet (zoals het
aankopen, switchen of verkopen van beleggingen) zijn verder helemaal gratis.

Servicekosten
Achter de schermen werken we keihard om u topproducten en een topservice te blijven bieden. Om dat te kunnen blijven doen,
rekenen we kosten. Wij zijn namelijk geen charitatieve instelling, maar doen wél aan eerlijke handel. U betaalt bij ons dus
allesbe-halve absurd hoge servicekosten. 0,44% per jaar, da’s alles.
Wij berekenen op dagbasis hoeveel servicekosten u naar rato betaalt. Eenmaal per kwartaal schrijven wij deze kosten af. Als
u geld in de cashallocatie heeft staan, dan schrijven we de servicekosten daar vanaf. Anders verkopen wij beleggingen uit het
fonds waarin u het meeste geld belegt.

Fondskosten
Dit zijn de kosten die jaarlijks binnen het beleggingsfonds in rekening worden gebracht. Deze kosten betaalt u over het
totale bedrag dat u in een bepaald fonds belegt. De fondskosten die u betaalt, worden dagelijks naar rato verrekend in de koers
van het fonds. Dit werkt overigens zo bij alle aanbieders en beleggingsfondsen.
Benieuwd naar de kosten per fonds? Die vindt u in onze factsheets.

Transactiekosten binnen het fonds
Wij beleggen uw geld in onderliggende fondsen. Die kopen en verkopen dagelijks aandelen of obligaties. De transactiekosten
die daarmee zijn gemoeid, gaan ten koste van het totale fondsvermogen. Transactiekosten zijn bij indexfondsen altijd zeer
gering: bij een fonds dat 0,04% aan transactiekosten rekent, betaalt u bijvoorbeeld €0,40 per jaar als u €1000 in dat fonds
heeft belegt. Hieronder ziet u een overzicht van de transactiekosten die door de onderliggende fondsen worden gerekend.

Fonds

Geschatte transactiekosten binnen onderliggende beleggingsfondsen

BND Wereld Indexfonds C-Hedged

0,02%

BND Wereld Indexfonds C-Unhedged

0,02%

BND Europa Indexfonds

0,06%

BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C

0,02%

BND Pacific Indexfonds

0,02%

BND Amerika Indexfonds

0,01%

BND Emerging Markets Indexfonds-B

0,00%

BND Small Cap Wereld Indexfonds-B

0,16%

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds

0,04%

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang

0,01%

BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds

0,08%

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie

N.v.t.

BND Wereld Obligatie Indexfonds-C

0,15%

BND Wereld Obligatie Indexfonds Kort

0,14%

De hoogte van de transactiekosten zijn schattingen afkomstig van Vanguard of Northern Trust.
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Afsluitkosten
Bij het openen van een pensioenrekening-beleggen betaalt u éénmalig € 45 afsluitkosten. Alle aanbieders (en wij dus ook) zijn
wettelijk verplicht om deze kosten in rekening te brengen. Wij schrijven deze kosten eenmalig af. Dit doen we, nadat u de rekening heeft geopend, rond de 25e van de maand per automatische incasso. Opent u een tweede pensioenrekening bij Brand New
Day? Dan betaalt u daarvoor geen kosten.

Spread en swing pricing
Koopt u nieuwe beleggingen aan in een fonds? Of verkoopt u juist uw beleggingen? Dan ontstaan er transactiekosten. Als
deze transactiekosten ten koste zouden gaan van het totale fondsvermogen, dan betekent dat dat bestaande beleggers nadeel
ondervinden van andere beleggers die in- of uitstappen. Daarom betaalt u als nieuwe of vertrekkende belegger zélf die kosten.
Dat kan op 2 manieren: met een spread of met swing pricing. Bij een spread betalen beleggers bij aankoop een iets hogere koers
en verkopen ze juist tegen een iets lagere koers. Dat verschil is overigens héél klein. Bij swing pricing wordt elke dag gekeken
naar het vermogen dat gestort en opgenomen wordt. Wordt er meer gestort (‘netto instroom’)? Dan is de koers van het fonds iets
hoger. Wordt er meer opgenomen (‘netto uitstroom’)? Dan is de koers iets lager.
Voor de duidelijkheid: Brand New Day noch Vanguard of Northern Trust verdient iets aan de spread of swing pricing. De opbrengst
daarvan dient enkel om bestaande beleggers niet te benadelen van het aankoop- en verkoopgedrag van andere beleggers.
Fondsen met een spread

Opslag

Afslag

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie

0,05%

0,05%

Fondsen met swing pricing

Bij netto instroom

Bij netto uitstroom

BND Wereld Indexfonds C-Hedged

0,05%

0,01%

BND Wereld Indexfonds C-Unhedged

0,05%

0,01%

BND Europa Indexfonds

0,20%

0,01%

BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C

0,05%

0,01%

BND Pacific Indexfonds

0,04%

0,04%

BND Amerika Indexfonds

0,00%

0,00%

BND Emerging Markets Indexfonds-B

0,20%

0,25%

BND Small Cap Wereld Indexfonds-B

0,09%

0,05%

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds

0,10%

0,00%

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang

0,16%

0,00%

BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds

0,26%

0,00%

BND Wereld Obligatie Indexfonds-C

0,16%

0,00%

BND Wereld Obligatie Indexfonds Kort

0,09%

0,00%

Rente op uw rekening
Over het geld dat u in cash aanhoudt op uw rekening ontvangt u geen rente. We raden u aan om hiermee rekening te houden,
met name wanneer u grotere bedragen stort.
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