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Groeirekening 
 
Speciaal voor (familie van) topcapital en iBeleggen relaties bieden wij de Groeirekening aan. U kunt al 

starten vanaf 2.000 euro en door periodiek geld in te leggen, bouwt u geleidelijk uw portefeuille op.   

Voordelen  

1. Laagdrempelig 
Door klein te beginnen en periodiek geld in te leggen, kan geleidelijk aan een volwaardige 

portefeuille worden opgebouwd. U kiest zelf hoe hoog dit bedrag is en hoe vaak u bijstort, 

bijvoorbeeld eens per maand of eens per jaar. Wij voeren de effectentransacties uit en 

houden de opbouw van de portefeuille scherp in de gaten. 

2. Risicospreiding 
Het risico van verkeerd timen wordt beperkt door de beleggingen niet in één keer aan te 

kopen, maar verspreid over een langere periode. 

3. Lange beleggingshorizon 
Hoe langer u belegt, des te groter de kans op een goed rendement. Voor wie jong begint met 

beleggen is een dip vandaag de dag geen ramp. Er is immers nog genoeg tijd om een 

eventueel verlies weer goed te maken.  

4. Rendement-op-rendement effect 
Wanneer u voor een langere periode belegt, behaalt u niet alleen rendement op uw inleg 

maar ook op het eerder behaalde rendement. Er treedt een sneeuwbaleffect in werking, 

waardoor uw vermogen steeds sneller groeit. 

 

We laten hieronder de impact zien van lange termijn beleggen en het effect van periodieke 

bijstortingen. We gaan in de grafiek uit van een startbedrag van 2.000 euro, een 

beleggingshorizon van 20 jaar en een jaarlijkse bijstorting van 1.000 euro en 2.000 euro.  

 
Bovenstaand voorbeeld is gebaseerd op een jaarlijks rendement van 5% (vergelijkbaar met 

ons neutrale portefeuilleprofiel Geel).  
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Aanvullende voorwaarden 
 
De Groeirekening valt onder iBeleggen waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn, 

aangevuld met onderstaande punten.  

 Aangepaste beheervergoeding  
De vaste administratieve vergoeding van 5 euro per maand drukt erg op een portefeuille met 

kleine omvang. Daarom vervangen wij de vaste kosten door een verhoogde variabele 

beheervergoeding. Het kostenplaatje ziet er dan als volgt uit: 

• Variabele beheervergoeding: 0,61% (incl. btw) 

• Vaste administratieve vergoeding: € 0 
 

Naast onze kosten moet u rekening houden met de all-in-fee die BinckBank hanteert voor alle 

effectentransacties en de indirecte kosten van de indextrackers en –fondsen waarin u belegt. 

Een specificatie van deze kosten kunt u terugvinden binnen uw inlogomgeving onder Meer info. 

 

Het totaal van alle directe en indirecte kosten kunt u vinden in Uw Beleggingsplan. Dit document 

ontvangt u voordat u gaat starten met beleggen en bevat daarnaast een indicatie van uw 

verwachte vermogensontwikkeling.  

 

 Startbedrag van minimaal 2.000 euro  
We hanteren een minimum startbedrag van 2.000 euro. Vanaf 25.000 euro vervallen de 

aanvullende voorwaarden en wordt uw portefeuille beschouwd als een reguliere iBeleggen 

portefeuille.  

 

 Portefeuilleprofiel Geel of Rood  
Om een goede spreiding te waarborgen, bieden wij voor de Groeirekening alleen 

portefeuilleprofiel Geel (neutraal) of Rood (zeer offensief) aan.  

 

Hier kunt u meer informatie vinden over onze portefeuilleprofielen. 

 

 

 

 
 

Wilt u meer weten?  
Neem dan contact op met Daní of Maurice. 

 

Zij zijn tijdens werkdagen bereikbaar tussen 08:30 en 17:30 uur en 

helpen u graag verder! 

 

Bel ons via:   E-mail ons via: 

+31 (0)20 673 63 72   info@ibeleggen.nl  

https://www.ibeleggen.nl/slowbeleggen/onze-portefeuilleprofielen/

