Profiel 1 defensief
U wilt beleggen, maar dan wel heel voorzichtig.
Daardoor hebt u uitzicht op een iets hoger
rendement op de lange termijn dan wanneer u niet
zou beleggen. Uw beleggingen bestaan volledig of
voor het grootste gedeelte uit obligaties, deposito's
en geldmarktfondsen, met soms een klein gedeelte
(circa 10%) aandelen(fondsen). Dit profiel heeft een
verwacht bruto rendement op de lange termijn van
gemiddeld 4% - 4,5%.

Profiel 2 defensief / voorzichtig
U bent een belegger die door nadruk op obligaties en
deposito's/geldmarktfondsen in de portefeuille de
risico's sterk beperkt. Door in de spreiding ook zo'n
25% aandelen op te nemen, komt het verwachte
bruto rendement op de lange termijn uit op 5% 5,5%.

Profiel 3 neutraal / balans
U bent een belegger die streeft naar evenwicht. U
wilt graag een hoger rendement dan op een
spaarrekening en u bent bereid daarvoor een zeker
risico te nemen. Anderzijds heeft u afkeer van al te
grote waardeschommelingen, hoe aantrekkelijk de
mogelijke winsten ook zouden zijn bij een groter
belang in aandelen. Uw beleggingen bestaan meestal
uit ongeveer een gelijk gedeelte obligaties en
aandelen(fondsen). Het verwacht bruto rendement
op de lange termijn komt uit op ongeveer 6% 6,5%.

Profiel 4 offensief / dynamisch
U bent een belegger die nuchter blijft onder de waan
van de dag. U laat zich niet opjagen en houdt vast
aan uw langetermijnstrategie, ook als de koersen
dalen. Zo'n daling vindt u jammer, maar u weet dat
tussentijdse dalingen er nu eenmaal bij horen. U
weet dat daar tegenover staat dat u op de lange
termijn een hoger rendement kunt behalen. Door in
de spreiding van uw portefeuille ook zo'n 25%
obligaties op te nemen, komt het verwachte bruto
rendement op de lange termijn uit tussen de 7,0%
en 7,5%.

Profiel 5 zeer offensief
U kiest er bewust voor om scherp aan de wind te
zeilen. U wilt een hoog rendement halen en weet dat
de risico's dan ook hoger zijn. Maar omdat u belegt
voor de lange tot zeer lange termijn, zullen
tussentijdse koersschommelingen slechts beperkte
invloed hebben op uw uiteindelijke rendement. Bij
koersdalingen zult u niet snel verkopen, waardoor u
maximaal profiteert van het daaropvolgende herstel
van de beurs. Uw beleggingen bestaan volledig of
voor het grootste gedeelte uit aandelen(fondsen),
soms aangevuld met een klein gedeelte (circa 10%)
obligaties. Het verwacht bruto rendement bedraagt
circa 8% per jaar.

“Bruto rendement” betekent dat er nog geen rekening is gehouden met kosten die u moet
betalen aan de maatschappij die uw beleggingen beheert. Uw daadwerkelijke –netto- rendement
zal daarom (veel) lager uitpakken. Daar zult u bij de berekening van uw gewenste doelen/kapitalen
dan ook rekening mee moeten houden.

Let op! Wie geld belegt neemt financieel risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

