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TARIEVENOVERZICHT 

1. Vaste vergoeding 

U betaalt iedere 3 maanden een vaste vergoeding. De vaste vergoeding betaalt u aan het begin van iedere 3 

maanden en is 0,2125% van de waarde van uw geld en beleggingen. Dat komt neer op 0,85% per jaar. 

2. Resultaatsafhankelijke vergoeding 

Deze vergoeding hangt af van het resultaat van uw geld en uw beleggingen. Er is pas resultaat nadat de andere 

kosten voor u zijn goedgemaakt. Stel er is €100,- netto winst, dan betaalt u daar 10% over. Dat is €10,- voor OXBY en 

€90,- voor u. 

Ieder jaar kijken wij naar de waarde van uw geld en uw beleggingen. Dit doen wij niet ieder kalenderjaar, maar iedere 

keer dat een jaar na het begin van onze afspraken voorbij is. Deze waarde vergelijken wij met het geld en de waarde 

van uw beleggingen 1 jaar daarvoor en 2 jaar daarvoor.  

 

Zijn het geld en uw beleggingen meer waard geworden dan 1 jaar daarvoor? Of dan 2 jaar daarvoor? We nemen dan 

de hoogste waarde van deze 2.  

 

U betaalt dan 10% over het verschil tussen deze hoogste waarde en de waarde van uw beleggingen op de laatste 

dag van het jaar. Zijn het geld en uw beleggingen niet meer waard geworden dan 1 jaar daarvoor? Of dan 2 jaar 

daarvoor? Dan betaalt u ons niet. 
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3. Transactiekosten 

Het verkopen en kopen van beleggingen kost geld. Transactiekosten noemen wij dat. OXBY belegt in verschillende 

trackers via verschillende beurzen met verschillende kosten. 

Iedere (ver)koop van een tracker via Euronext kost € 2,75 plus 0,05%. 

Iedere (ver)koop van een tracker via Frankfurt Stock Exchange € 5,00 plus 0,10%. 

Dit is een vast bedrag per transactie en een percentage over de (ver)koopwaarde van de tracker. OXBY zorgt dat de 

totale kosten per transactie nooit meer zijn dan 0,5% over de (ver)koopwaarde. OXBY doet zelf de koop en verkoop 

van de trackers. 

Kosten Trackers  

Wij beleggen in trackers. Ook trackers hebben kosten. Die kosten zijn al van de koers van de trackers afgehaald. Die 

betaalt u dus niet apart.  

OXBY ontwikkelt zelf geen trackers. Dat doen andere bedrijven. De kosten van deze bedrijven zitten al in de prijs van 

de trackers. De prijs van een tracker noemen wij de koers van de tracker. Deze kosten hoeft u dus niet apart te 

betalen. U ziet deze kosten ook niet. Wij ook niet. Bij de koers van de tracker zijn deze kosten er namelijk al 

afgehaald. De kosten van de trackers waar OXBY in belegt zijn gemiddeld ongeveer 0,24% per jaar over de koers 

van de tracker.  

Kosten van anderen  

Toezichthouders (AFM en DNB) brengen kosten in rekening. Hoeveel dat is, wisselt. Deze kosten berekenen wij door 

aan u. Alle kosten zijn inclusief BTW, indien en voor zover verschuldigd. 


