
 

 

Op grond van § 63 lid 7 van de Duitse wet op de effectenhandel (WpHG) zijn wij als dienstverlenend bedrijf op het gebied van 

effecten verplicht onze klanten vóór het verlenen van de dienst te informeren over de kosten en bijkomende kosten die naar 

verwachting zullen worden gemaakt. Dit betreft de kosten van onze dienstverlening zelf en de kosten van de financiële 

instrumenten en transacties. 

De vermelde bedragen zijn schattingen voor een periode van twaalf maanden. De  

eindafrekening van de daadwerkelijk gemaakte kosten stellen wij eenmaal per jaar op en deze plaatsen wij in uw 

investeringscockpit. De schatting is gebaseerd op een verondersteld investeringsbedrag van 10.000 euro en een 

aanhoudingsperiode van 5 jaar.  

Kosten en vergoedingen 

Kosten van  

effectenaankoop 

(eenmalig)  

in %         EUR 

Lopende 

 kosten 

(jaarlijks)  

in %          EUR 

Uitstap- 
kosten 

(eenmalig) 

 in %         EUR 

Kosten en bijkomende kosten van de  

effectendienstverlener of andere dienstverlener voor 
het leveren van de dienst: 

• Dienstverleningskosten  

• Dienstverleningskosten extern  

• Van derden ontvangt Exporo  

Investment GmbH een betaling van  

  

0,00 % 

0,00 % 

0,00 % 

  

 

0,00 % 

0,00 % 

0,00 % 

 

0,00 % 

0,00 % 

0,00 % 

Kosten en bijkomende kosten in verband met de 
financiële instrumenten: 

 • Obligatie aan toonder  

(Investeren als een eigenaar) 

 

Kosten van het waardepapier 

 

Van derden ontvangt Exporo  

Investment GmbH een betaling van 

0,00 %              - 

3,50 %              350 

0,00 %              - 

0,00 %              - 

0,00 %              - 

0,00 %              - 

Totale kosten (EUR) 

 

Gevolgen voor het rendement 

- EUR 

0.00% 

- EUR  

0.00% 

 - EUR  

0.00% 

  
De kosten van de dienstverlening bestaan onder meer uit: 

• eenmalige (begin-/eind-) kosten, bv. opstartkosten, opzeggingskosten  

• lopende kosten, bijv. depotkosten  

• kosten voor eventuele bijkomende diensten  

De kosten van de financiële instrumenten bestaan onder meer uit: 

• eenmalige, in de productprijs inbegrepen (start-/eind-) kosten, zoals voorlopige administratiekosten, 

structureringsbijdragen, verkoopkosten  

• lopende, uit de productwaarde gehaalde kosten, zoals administratiekosten, servicekosten, financieringskosten  

• transactiekosten, zoals makelaarsprovisies, belastingen 


