
Als zelfstandig vermogensbeheerder wilt u uw klant zo 
optimaal mogelijk van dienst zijn. Daarom zorgen wij voor 
transparante en overzichtelijke tarieven.  

Op deze kaart vindt u de tarieven voor service fee & trans

actiekosten per uitgevoerde aan en verkooporder. 

De service fee omvat de kosten die uw klant betaalt aan  

ABN AMRO voor het aanhouden van een effectenrekening. 

De service fee geldt per jaar. Uw klant betaalt een kwart van 

de service fee achteraf per kwartaal over de waarde van de 

beleggingen (exclusief opties en liquiditeiten). Die betaling 

vindt plaats binnen een maand na het einde van elk kwartaal. 

Daarnaast brengen wij transactiekosten per uitgevoerde  

aan en verkooporder in rekening. Behalve bij opties, dan  

betaalt uw klant per contract. 

 

Service fee

SERVICE FEE OVER BELEGGINGEN 
(exclusief liquiditeiten) BP

effectieve 
BP

korting 
in %

Schijf 1 tot en met EUR 500.000 18 18  

Schijf 2 over het meerdere tot EUR 1.000.000 16,2 17,1 -10%

Schijf 3 over het meerdere tot  EUR 2.500.000 10,8 13,3 -40%

Schijf 4 over het meerdere tot EUR 5.000.000 7,2 10,3 -60%

Schijf 5 over het meerdere tot EUR 10.000.000 5,4 7,8 -70%

Schijf 6 vanaf EUR 10.000.000 4,5 6,6 -75%

 

Transactiekosten

Bij koop en verkoop in binnen en buitenland brengen wij 

transactiekosten per uitgevoerde order direct bij uw klant in 

rekening. Hieronder vindt u de tarieven:

 ▶ Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en emissies 

Aankoop en verkoopkosten: 0,20%

 ▶ Girale beleggingsrekening (beleggingsfondsen en edelmetalen) 

Minimum transactievolume EUR 20,.  

Aankoop en verkoopkosten: 0,20% 

Bij switchen betaalt uw klant aan én verkoopkosten.

 ▶ Afwijkende fondsen 

Dit zijn beleggingsfondsen die ABN AMRO niet automatisch 

kan verwerken.  

Het tarief voor aankoopkosten is: 2,00% 

Het tarief voor verkoopkosten is: 1,00%  

De lijst van afwijkende fondsen vindt u op: 

 www.abnamro.nl/tarievenbeleggen

 ▶ Turbo’s  

Tarief per order: EUR 10,  

Bij het bereiken van het stoploss niveau betaalt uw klant geen 

transactiekosten. 

OPTIETARIEVEN ALLE AANGEBODEN BEURZEN*

Aandelenopties alle premies

0- 20 contracten € 2,75

21 + contracten € 2,50

Indexopties € 3,00

Cash-settlement van index- en valuta opties € 2,90 (min € 10)

Assignment en excercise 0,20% over de transactiewaarde

Sluitingsorders premie € 0,10 of minder Gratis

*  De aangeboden beurzen zijn de optiebeurzen van België, Duitsland (Eurex), Engeland, 
Frankrijk, Nederland (TOM MTF en Euronext Liffe Amsterdam), Verenigde Staten en 
Zwitserland (Eurex).
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Algemene disclaimer
De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is 
bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. 
De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een 
voorstel of aanbod tot 1) het kopen of verhandelen van beleggingsproducten en/of 2) het 
afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis 
van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en 
de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden beleggingspro-
ducten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden 
Beleggen ABN AMRO.

Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte 
bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de 
aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie 
kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin 
opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen.

ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprake-
lijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei 
wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik 
daarvan. 

ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, 
merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle 
in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en 
logo’s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei 
wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de recht-
hebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk 
gebruik.

Wanneer BTW?

Over de service fee en de transactiekosten betaalt uw klant 

geen BTW.  

Andere kosten

Sommige kosten zitten niet in de service fee, deze betaalt 

uw klant apart. Denk bijvoorbeeld aan:

 ▶ Kosten voor administratieve werkzaamheden waarvoor u 

opdracht heeft gegeven, zoals het uitleveren van 

beleggingsproducten aan een andere bank.

 ▶ Sommige landen heffen belasting over transacties. Deze 

kosten verwerken wij direct en brengen deze bij uw klant in 

rekening. Vervolgens zorgen wij voor de afdracht van deze 

belasting. Veel voorkomende buitenlandse belastingen over de 

aankoopwaarde van de transactie zijn: 

> Engeland: 0,5% ‘stamp duty’

> Ierland: 1,0% ‘stamp duty’

> Frankrijk & Franse bedrijven: 0,2% ‘financial transaction tax’ (FTT)

> Italië & Italiaanse bedrijven: 0,1% ‘financial transaction tax’ (FTT)

 ▶ Voor transacties met beleggingsfondsen kan het fonds apart 

kosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld subscription en 

redemption fee of anti dilution  levy genoemd en soms ook 

administration fee. Deze kosten brengen wij bij uw klant in 

rekening. 

De kosten en belastingen ziet uw klant op de beleggingsnota 

terug. Op www.abnamro.nl/tarievenbeleggen vindt u meer 

aanvullende informatie over alle andere soorten kosten. Daar 

leest u ook over welke andere kosten uw klant BTW betaalt.

Overstappen op kosten van ABN  AMRO

Wil uw klant de beleggingen naar ABN AMRO overboeken? 

Gebruik dan onze Overstapservice Beleggen. Dit kan een

voudig. Wij regelen de overstap en betalen uw klant de kos

ten terug die de oude bank in rekening brengt tot maximaal  

1.500 euro inclusief BTW per 12 maanden.

Orders in vreemde valuta

Geeft u een order op voor koop of verkoop van een beleg

gingsproduct in een andere valuta? Dan rekent de bank het 

orderbedrag automatisch om naar de euro. Op het moment 

van omrekenen stelt de bank de koers vast. Deze koers ver

hoogt of verlaagt de bank met een bepaald percentage, af

hankelijk van de valuta. Hierin zijn de kosten verwerkt die 

ABN AMRO maakt om de vreemde valuta in te dekken en 

om te rekenen. Meer informatie over de berekening en de 

belangrijkste op en afslagpercentages vindt u op:

www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beleggingsorders.


