
 
 
 

 
Effectief & goedkoop beleggen                           maart 2014 
   
Per 1 januari 2014 hanteren de meeste banken nieuwe service modellen en portfoliostructuren. Dit heeft ertoe 
geleid dat de kosten voor de meeste beleggers verder zijn gestegen. Dit terwijl uit onderzoeken blijkt dat 
(onzichtbare) kosten uw rendement in aanzienlijke mate kunnen aantasten. In een tijd dat beleggers de 
voorkeur geven aan meer defensieve strategieën, en dus genoegen nemen met ‘normale’ rendementen, telt 
dus elke kostenreductie. Ortelius is gespecialiseerd in het beheren van individuele obligatie portfolios en 
indexbeleggen waar effectiviteit centraal staat. Wij investeren dan ook niet in dure fondsen en achterhaalde 
ideeën. Ortelius biedt transparantie en een voorspelbare performance met gemiddeld 50% lagere kosten.        
 

          
 
Effectief en voordelig beleggen   
In samenwerking met ABN AMRO biedt Ortelius een ‘all-in’ concept aan waarbij al uw jaarlijkse bankkosten 
worden afgekocht voor slechts 0,05% per kwartaal.  ABN AMRO berekent dan ook geen transactiekosten meer 
zodat u vrijwel onbeperkt, en dus zonder transactiekosten, kunt handelen in effecten.  
 
Voor het beheer van uw portfolio rekent Ortelius 0,20% per kwartaal* waardoor uw beleggingskosten aanzienlijk 
worden gereduceerd. En mocht u even niet beleggen dan ontvangt u 1,4% rente op jaarbasis (1 januari 2014).  

 
Ortelius Wealth Management en ABN AMRO  
Indien u gebruik wilt maken van het ‘all-in’ arrangement, en al een geld- en effectenrekening bij de ABN AMRO  
heeft, dan kunt u Ortelius, op basis van een beperkte volmacht, ‘benoemen’ tot uw onafhankelijke 
vermogensbeheerder. De ABN AMRO blijft dan de bewaarder en administrateur van uw effectenportefeuille. 
Indien u nog geen rekeninghouder bent bij de ABN AMRO dan verzorgt Ortelius desgewenst alle formaliteiten, 
waaronder het gratis overboeken van uw huidige effectenportefeuille.     

 
De voordelen van het Ortelius/ABN AMRO ‘all-in’ arrangement: 

- Onafhankelijk beheer en objectieve advisering 

- Resultaat gericht en transparante kostenstructuur 

- Geen transactiekosten voor obligaties, aandelen en indexfondsen   

Meer Informatie 
Ortelius Wealth Management is gespecialiseerd in het vormgeven, beheren en bewaken, van grotere vermogens 
waar de wensen en eisen van onze cliënten centraal staan. Wij werken, op basis van flexibele arrangementen, 
samen met diverse internationale depotbanken. Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking belt u; 
035 – 302 00 26   
 

* Vraag naar de voorwaarden 
Bij den Toren 1A, 1251 JV – Postbus 28 1250 AA – LAREN (N-H) Tel.: 035 – 302 00 26 
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