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Heldere en overzichtelijke tarieven, dat is wat u van ABN AMRO MeesPierson mag 

verwachten. In deze informatiekaart vindt u de tarieven die u betaalt als u uw vermogen laat 

beheren door Sequoia Vermogensbeheer 

 

All-in fee 

De all-in fee betekent dat u één tarief betaalt aan ABN AMRO voor de administratie van uw beleggingsportefeuille 

en de uitvoering van de aan- en verkooporders. De all-in fee geldt per jaar. U betaalt een kwart van de all-in fee 

achteraf per kwartaal over de waarde van uw beleggingen (exclusief opties en liquiditeiten). Deze betaling vindt 

plaats binnen één maand na het einde van elk kwartaal. Over de all-in fee betaalt u geen BTW. 

 

All-in fee over uw beleggingen Tarief (%) 

Minimum fee € 300 

Tot € 500.000 0,35 

Van € 500.000 tot € 2.000.000 0,20 

Van € 2.000.000 tot € 10.000.000 0,15 

Van € 10.000.000 tot € 50.000.000 0,10 

Vanaf € 50.000.000 0,05 

 

Orders in vreemde valuta 

Indien er sprake is van een order voor koop- of verkoop van een beleggingsproduct in vreemde valuta, dan 

betaalt u het orderbedrag omgerekend in euro. Hiervoor gebruiken wij de middenkoers van het moment van 

omrekenen. U betaalt daarnaast een percentage afhankelijk van de valuta. Hierin zitten de kosten verwerkt die 

ABN AMRO MeesPierson maakt om de vreemde valuta in te dekken en om te rekenen. Meer informatie vindt u 

op www.abnamro.nl/ordervreemdevaluta.  

 

Overige kosten 

▶ Kosten voor werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven, zoals het uitleveren van beleggingsproducten 

aan een andere bank.  
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▶ Buitenlandse belastingen die u voor sommige buitenlandse beleggingsproducten moet betalen. Wij zorgen 

voor de afdracht van deze belasting, zoals de ‘stamp duty’ in Engeland en Ierland en de Financial Transaction 

Tax (FTT) in Frankrijk en Italië.  

▶ Beleggingsfondsen kunnen apart kosten in rekening brengen, zoals administratie-, inkoop- en inschrijvingskosten. 

Deze kosten kunt u terug vinden op uw beleggingsnota.  

▶ Kosten voor het gebruik van uw betaalrekening, betalingsverkeer en de toepasselijke rentetarieven. ABN AMRO 

verstrekt separaat informatie aan u over deze kosten.  

Op www.abnamro.nl/tarievenbeleggen vindt u meer aanvullende informatie over alle soorten kosten.  

 

Kosten en rendement 

Voor beleggen betaalt u kosten. Deze verlagen uw rendement. Met beleggen loopt u ook risico. Bedenk daarom 

of beleggen (nog) passend is voor u. U vindt meer informatie over beleggen en de risico’s van beleggen bij ABN 

AMRO MeesPierson op www.abnamro.nl/voorwaardenbeleggen in de Voorwaarden Beleggen.  
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