Algemene informatie over kosten en lasten in verband met uw investering in het fonds
Lawaisse Fund Equity Opportunities (LFEO) - Klasse A
Simulatie gebaseerd op een investeringsbedrag van 1 000 euro
Schatting van uw kosten en lasten over het jaar van inschrijving
In Euro
1,24
0,11
0,93
11,00
13,27
0,69
10,00
10,00
23,96

Administratiekosten
Bewaarloon
Doorlopende kosten Belastingen
Beheerloon
SUBTOTAAL
Transactie kosten
Instapkosten
Eenmalige kosten
Uitstapkosten
SUBTOTAAL
GESCHAT TOTAAL

JAARLIJKS
PERCENTAGE

Effect op het rendement
2,40%

De bovenstaande kosten en lasten werden berekend op basis van gemiddelde kosten en lasten van 2017
De opgegeven cijfers kunnen in de toekomst veranderen
De simulatie houdt geen rekening met eventuele belasting die van de persoonlijke situatie van de client afhangt
Schatting van uw jaarlijkse kosten en lasten over de volgende jaren
Instapkosten zijn niet van toepassing over de volgende jaren

JAARLIJKS
PERCENTAGE

Effect op het rendement
1,40%
Beschrijving van de verschillende kosten en lasten
Detail

Doorlopende
kosten

Betaald door

Ontvangen door

Administratiekosten

Kosten voor de adminstratie en
boekhouding van het fonds

LEO

Capfi Delen AM

Bewaarloon

Kosten voor de bewaargeving van
de stukken in het fonds

LEO

KBC Securities

Belastingen

Belastingen die door het fonds
verschuldigd is

LEO

Fiscus

Beheerloon
Transactie kosten

Beschrijving

Transactie kosten
Instapkosten

Eenmalige kosten
Uitstapkosten

Vergoeding van de beheerder van
het fonds
Kosten voor de transacties in
onderliggende instrumenten van
het fonds
Eenmalige kost bij het kopen van
een fonds

LEO

Lawaisse

LEO

Tegenpartijen

Client

Lawaisse

Eenmalige kost bij het verkopen
van een fonds

Client

Lawaisse
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Algemene informatie over kosten en lasten in verband met uw investering in het fonds
Lawaisse Fund Equity Opportunities (LFEO) - Klasse B
Simulatie gebaseerd op een investeringsbedrag van 1 000 euro
Schatting van uw kosten en lasten over het jaar van inschrijving

Doorlopende kosten

Transactie kosten

Administratiekosten
Bewaarloon
Belastingen
Beheerloon
SUBTOTAAL

Instapkosten
Uitstapkosten
SUBTOTAAL
GESCHAT TOTAAL

Eenmalige kosten

JAARLIJKS PERCENTAGE

In Euro
1,24
0,11
0,93
8,75
11,02
0,69
10,00
10,00
21,71

Effect op het rendement
2,17%

De bovenstaande kosten en lasten werden berekend op basis van gemiddelde kosten en lasten van 2017
De opgegeven cijfers kunnen in de toekomst veranderen
De simulatie houdt geen rekening met eventuele belasting die van de persoonlijke situatie van de client afhangt
Schatting van uw jaarlijkse kosten en lasten over de volgende jaren
Instapkosten zijn niet van toepassing over de volgende jaren

JAARLIJKS PERCENTAGE

Effect op het rendement
1,17%
Beschrijving van de verschillende kosten en lasten
Detail

Betaald door

Ontvangen door

Administratiekosten

Kosten voor de adminstratie en
boekhouding van het fonds

LEO

Capfi Delen AM

Bewaarloon

Kosten voor de bewaargeving van
de stukken in het fonds

LEO

KBC Securities

Belastingen

Belastingen die door het fonds
verschuldigd is

LEO

Fiscus

Doorlopende kosten

Beheerloon
Transactie kosten

Beschrijving

Transactie kosten
Instapkosten

Eenmalige kosten
Uitstapkosten

Vergoeding van de beheerder van
het fonds
Kosten voor de transacties in
onderliggende instrumenten van
het fonds
Eenmalige kost bij het kopen van
een fonds

LEO

Lawaisse

LEO

Tegenpartijen

Client

Lawaisse

Eenmalige kost bij het verkopen
van een fonds

Client

Lawaisse
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