
 

 

 

Dit document is een samenvatting van de effectentarieven die Sequoia Vermogensbeheer voor haar klanten heeft 
afgesproken met haar depotbanken. Voor een actueel overzicht van de tarieven kunt u contact met ons opnemen.  
 

  

 
Het tarief dat u bij ABN AMRO Bank betaalt is een all-in-tarief. U betaalt voor de administratie van uw 
beleggingsportefeuille en de uitvoering van de aan- en verkooporders. Het all-in tarief 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). De betaling vindt plaats binnen één maand na het einde van elk kwartaal. U betaalt geen BTW 
over de all-in fee. U betaalt als klant van Sequoia Vermogensbeheer over uw beleggingen: 

• tot € 500.000    0,35%   

• van € 500.000 - € 2.000.000:  0,20% 

• van € 2.000.000 - € 10.000.000:   0,15% 

met een minimum fee van € 300,-. Bij meer rekeningen in een complex bedraagt de minimum fee per extra 

rekening € 50,-.  

 
Het tarief dat u bij Saxo Bank betaalt voor de aan- en of verkoop van aandelen of obligaties,  
bedraagt voor: 

 

• Euronext   0,07% (minimum € 12,00, maximum € 150,00) 

• Europa (niet Euronext) 0,18% (minimum € 12,00, maximum € 150,00) 

• VS    0,18% (minimum $ 11,50, maximum $ 150,00) 
 

 

Het tarief dat u bij InsingerGilissen betaalt voor de aan- en of verkoop van aandelen of obligaties,  
bedraagt voor: 
 

• Euronext   0,175% (minimum € 7,50) 

• Overige markten  0,225% (minimum € 7,50) 
 

 
 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 088-205 79 79 of mail naar 
secretariaat@sequoiabeheer.nl. 
 
Alle informatie die is weergegeven in dit document is gebaseerd op betrouwbare bronnen, deze kunnen altijd 
aan verandering onderhevig zijn. Sequoia Vermogensbeheer B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid die het 
gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van deze opgave. 
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