Rekeningen
Opening van rekening

Gratis

Dienstverlening
Vermogensbeheer

Jaarlijkse beheervergoeding
(afhankelijk van het belegd
vermogen) (excl. btw)

Bewaarloon

Directe kosten

Indirecte kosten (Kosten die
worden aangerekend binnen de
financiële instrumenten)

< 1 miljoen EUR

0,60%

1 miljoen – 2.5 miljoen EUR

0,50%

2.5 miljoen – 10 miljoen EUR

0,40%

> 10 miljoen EUR

0,30%

Er wordt een jaarlijks percentage van
0,484% (incl. btw) aangerekend op de
waarde van de effectenportefeuille. Het
bewaarloon wordt per kwartaal
afgerekend.
Voor het gedeelte van uw vermogen
belegd in één of meer ICB’s
(“Instellingen
voor
Collectieve
Belegging”) die gepromoot worden
binnen de Delen Groep wordt geen
bijkomend bewaarloon aangerekend.
In bepaalde gevallen kunnen directe
kosten aangerekend worden zoals in- en
uitstapkosten. Deze kosten zijn
beschikbaar in het prospectus, het
essentiële-informatiedocument van de
belegging of op aanvraag beschikbaar
bij uw contactpersoon.
De ICB’s rekenen een vergoeding aan
voor het financiële beheer van de ICB,
administratie,
risicobeheer
en
compliance, en ten behoeve van de
bewaarder(s) van de activa van de ICB.
Deze kosten worden dagelijks pro rata
verwerkt in de netto inventariswaarde
van de ICB.
De kosten aangerekend binnen de ICB’s
kunt u terugvinden in het relevante
prospectus of het document met
essentiële beleggingsinformatie.
Voor de financiële instrumenten
gepromoot door de Delen Groep kunt u
deze vinden op www.cadelam.be en
www.cadelux.lu.
U krijgt periodiek een gedetailleerd
overzicht van alle aangerekende kosten,
inclusief deze indirecte kosten.

Beleggingsadvies

Jaarlijkse adviesvergoeding

Bewaarloon

Directe kosten

Indirecte kosten (Kosten die
worden aangerekend binnen de
financiële instrumenten)

De vergoeding voor beleggingsadvies
bedraagt 1,0285% (incl. btw) per jaar op
de waarde van de tegoeden. De
adviesvergoeding wordt per kwartaal
afgerekend.
Er wordt een jaarlijks percentage van
0,484% (incl. btw) aangerekend op de
waarde van de effectenportefeuille. Het
bewaarloon wordt per kwartaal
afgerekend.
Voor het gedeelte van uw vermogen
belegd in één of meer ICB’s die
gepromoot worden binnen de Delen
Groep
wordt
geen
bijkomend
bewaarloon aangerekend.
In bepaalde gevallen kunnen directe
kosten aangerekend worden zoals in- en
uitstapkosten. Deze kosten zijn
beschikbaar in het prospectus, het
essentiële-informatiedocument van de
belegging of op aanvraag beschikbaar
bij uw contactpersoon.
De ICB’s (“Instellingen voor Collectieve
Belegging”) rekenen een vergoeding
aan voor het financiële beheer van de
ICB, administratie, risicobeheer en
compliance, en ten behoeve van de
bewaarder(s) van de activa van de ICB.
Deze kosten worden dagelijks pro rata
verwerkt in de netto inventariswaarde
van de ICB.
De kosten aangerekend binnen de ICB’s
kunt u terugvinden in het relevante
prospectus of het document met
essentiële beleggingsinformatie.
Voor de financiële instrumenten
gepromoot door de Delen Groep kunt u
deze vinden op www.cadelam.be en
www.cadelux.lu.

Execution-only

Bewaarloon

Directe kosten

U krijgt periodiek een gedetailleerd
overzicht van alle aangerekende kosten,
inclusief deze indirecte kosten.
Er wordt een jaarlijks percentage van
0,212% (incl. btw) aangerekend op de
waarde van de effectenportefeuille. Het
bewaarloon wordt per kwartaal
afgerekend.
In bepaalde gevallen kunnen directe
kosten aangerekend worden zoals in- en
uitstapkosten. Deze kosten zijn
beschikbaar in het prospectus, het
essentiële-informatiedocument van de
belegging of op aanvraag beschikbaar
bij uw contactpersoon.

Indirecte kosten (Kosten die
worden aangerekend binnen de
financiële instrumenten)

De ICB’s (“Instellingen voor Collectieve
Belegging”) rekenen een vergoeding
aan voor het financiële beheer van de
ICB, administratie, risicobeheer en
compliance, en ten behoeve van de
bewaarder(s) van de activa van de ICB.
Deze kosten worden dagelijks pro rata
verwerkt in de netto inventariswaarde
van de ICB.
De kosten aangerekend binnen de ICB’s
kunt u terugvinden in het relevante
prospectus of het document met
essentiële beleggingsinformatie.
Voor de financiële instrumenten
gepromoot door de Delen Groep kunt u
deze vinden op www.cadelam.be en
www.cadelux.lu.

Kosten verbonden aan transacties in
financiële instrumenten op eigen
initiatief

Makelaarsloon
Dit tarief is geldig voor alle
beursverrichtingen in alle financiële
instrumenten.
Buitenlandse
verrichtingen uitgevoerd op andere
markten dan Euronext worden extra
kosten aangerekend voor de
verwerking op buitenlandse beurzen
volgens hetzelfde tarief.

Vast recht

Transactiekosten

Gehanteerd minimumtarief
transactiekosten

U krijgt periodiek een gedetailleerd
overzicht van alle aangerekende kosten,
inclusief deze indirecte kosten.
0,968% (incl. btw)
Uitzondering op dit tarief:
- Obligaties: de vergoeding wordt
berekend in functie van de
resterende looptijd van de obligatie
en bedraagt maximaal 1.21% (incl.
btw).
- Rechten verhandeld op Euronext: zie
prospectus
- Nominatieve effecten: per verrichting
toeslag van 121 EUR (incl. btw).
18,15 EUR (incl. btw)/transactie

0,363 ‰ incl. btw

Klanten
die
geen
vermogensbeheerovereenkomst
hebben onderschreven betalen de
volgende minima op transacties:
- Makelaarsloon: per effectennota
minimum 60,50 EUR;
- Kosten voor verrichtingen uitgevoerd
op andere markten dan Euronext met
een minimum afhankelijk van de
beurs:
o Europese
beurzen
(uitgezonderd GB, CH, ES) + US
en HK: 24,20 EUR (incl. btw).
o CH, ES, JP, CA: 54,45 EUR (incl.
btw).
o GB + exotische landen : 145,20
EUR (incl. btw).

Valutatransacties
Algemeen

Valutatransacties
op
rekening
(inclusief
valutatransacties
verbonden aan de aan- of verkoop
van financiële instrumenten die in
vreemde valuta noteren)

0,50% op de waarde van de
transactie

Kredieten
Algemeen

De tarieven voor de kredietverlening
worden onderling overeengekomen
en zullen gebaseerd zijn op de
specifieke situatie die voorligt.

Op aanvraag

Successies
Algemeen

Dossierkosten voor dienstverlening
bij de verdeling van een
nalatenschap. Berekend per uur.

48,40 EUR (incl. btw)/uur

Algemene kosten
Kosten toepasselijk op alle rekeningen

a)
i.

ii.

iii.

Briefwisseling
Voor rekeningen in
vermogensbeheer

Gratis

Rekeningen niet in
vermogensbeheer
per rekeningafschrift

0,72 EUR portkosten

Vaste kost voor het
ter beschikking
houden van de
briefwisseling op
kantoor

60,50 EUR (incl. btw)

b)

Opzoekingskosten

c)

Girale transfers van
effecten

48,40 EUR/uur (incl. btw)

Per lijn: 60,50 EUR (incl. btw)
Voor de in-of uitboeking van
bepaalde weinig voorkomende
effecten (zoals bijvoorbeeld hedge
funds) moet Oyens beroep doen op
de diensten van een derde
bewaarder. De kosten die hiervoor
door deze derde-bewaarder in
rekening worden gebracht kunnen
door Oyens worden doorgerekend.

Transfers tussen rekeningen in
open bewaargeving bij Oyens zijn
gratis.

d)
i.

Incasseren van coupons
Nederlandse
effecten

ii.

Buitenlandse
effecten

iii.

Dividendencheque

Gratis
Minimum 1,00% van het bedrag
van de coupon, verhoogd met
eventuele
kosten
en
commissielonen met betrekking
tot onder andere de incassering
van de coupons in het buitenland
en de tussenkomst van andere
dienstverleners.
Per lijn: 30,25 EUR (incl. btw). Deze
dienstverlening
wordt
enkel
verricht voor dividendencheques
vanaf 50 EUR.

Financial Planning
Dienstverlening in het kader van financial planning.

Belastingen
Het vastgelegd wettelijk tarief wordt toegepast.

242 EUR/uur

