
Informatiedocument 

betreffende de 

vergoedingen  

Aanbieder van de rekening: Quintet Private Bank (Europe) S.A. 

Naam van de rekening: Discretionaire beheersmandaten 

Datum: 31 december 2018 

 Dit document is bedoeld om u te informeren over de kosten voor het gebruik van de

belangrijkste diensten in verband met een betaalrekening. Met dit document kunt u de

kosten vergelijken met die van andere rekeningen.

 Er kunnen ook kosten van toepassing zijn op het gebruik van diensten in verband met de

rekening die hier niet worden genoemd. De volledige informatie vindt u in het document

"Uittreksel uit de Private Banking-tarieven".

 Een verklarende woordenlijst met de begrippen die in dit document worden gebruikt, is

kosteloos beschikbaar.

Diensten van QUINTET 
Discretionaire 
beheersmandaten 

Vergoeding1 

Algemene rekeningdiensten 

Inbegrepen: 

 Vergoeding discretionair
beheersmandaat

 Bewaarloon

 Transactiekosten en corporate
actions

 Onlinebankieren

 Domiciliëring

 Rekeningafschriften

 Doorlopende
betalingsopdracht

 Opname van contant geld

 Aanhouden van een rekening

 Verstrekken van een
debetkaart (behalve voor
beheer Rivertree FD strategic)

Beheer Rivertree FD Strategic 

 Jaarlijkse kosten EUR 0 

Discretionair beheer 

 % van het totale tegoed
Driemaandelijkse afschrijving
(afhankelijk van de strategie)

Van 1% 
tot 

1,75% 

 Min. driemaandelijkse vergoeding
(excl. BTW)

EUR 
2.125 

Discretionair beheer "op maat" 

 % van het totale tegoed
Driemaandelijkse afschrijving
(afhankelijk van de strategie)

van 
1,15% 

tot 
1,90% 

 Min. driemaandelijkse vergoeding
(excl. BTW)

EUR3.750 

1 Tenzij anders vermeld, zijn alle vergoedingen inclusief BTW. Vergoedingen waarbij expliciet is vermeld dat ze 
exclusief belastingen zijn, dienen, in voorkomend geval, te worden vermeerderd met de toepasselijke BTW. 



  Verstrekken van een 
kredietkaart (behalve voor 
beheer Rivertree FD strategic) 

Betalingen 

Overschrijvingen 
 

Inkomende overschrijving EUR 0 

Uitgaande overschrijving EUR 0 

 12 
overschrijvingen/jaar 

EUR 0 

 Vanaf de 13e 
overschrijving/jaar  

0,10% van het bedrag  
met min. EUR 5 - 

max. EUR 
200/transactie. 

 

Betaalkaarten en opnames 

 Verstrekken van een debetkaart 
(alleen voor het Beheer Rivertree 
FD strategic) 
 
 
 Verstrekken van een kredietkaart 
(alleen voor het Beheer Rivertree 
FD strategic) 
 
 
 
 
Opnemen van contanten  
(Cash advance) 
 

Tarifering op jaarbasis 

 Jaarlijkse bijdrage debetkaart V PAY EUR 
10 

 Jaarlijkse bijdrage Visa Classic EUR 
15 

 Jaarlijkse bijdrage Visa Business  EUR 
45 

 Jaarlijkse bijdrage Mastercard Gold EUR 
45 

 Jaarlijkse bijdrage Mastercard WW EUR 
90 

 

 

 Kosten "cash advance"  
met kredietkaart 

 
 

 

2% + 
EUR 2,5 

 

Debetstand 

Debetstand  
 

 Debetrente op rekening courant 
zonder toegestane debetstand = 0% 

 

 

 


