
 

 

 

SPAREN VOOR EEN MOOIE TOEKOMST 
 

         Dynamisch 0 100 
 

Krachtlijnen 
 

 U zoekt een spaarsysteem waar u streeft naar een behoorlijk 
rendement.  

 De kans bestaat dat er een negatief jaarrendement kan plaatsvinden 

 U bouwt met regelmatige stortingen een mooi kapitaal op 

 U kan extra stortingen verrichten 

 U blijft titularis van de gespaarde sommen 
 

Oplossing : SAVE PLAN DYNAMISCH 
 

 
 U bent titularis van uw contract. U bepaalt wat en wanneer er iets gebeurt 

met het contract.  

 U bepaalt zelf wie de begunstigde is van het contract. U kunt dit steeds 

wijzigen 

 Vrijstelling van successierechten voor kleinkinderen tot 12.500 € per 

kleinkind/per grootouder 

 Vrije stortingen steeds mogelijk vanaf 2500 € per storting 

 Vanaf 40 € per maand. 

 10 % gratis opname mogelijkheden per jaar, tijdens de eerste 4 jaar. 

 4,8 % uitstapkosten voor de eerste maand, dalend met 0,1 % per jaar. 

Dus na 4 jaar geen uitstapkosten. 

 
 

Sparen met topfondsen :  
 

 Sparen in 2 kwaliteitsfondsen die hun kwaliteit in het verleden al zeer 
goed bewezen hebben : 

 
 

 25 % Carmignac Patrimoine 
 25 % Ethna Aktiv 
 50 % R Valor 

 

 Maandelijkse stortingen beschermen u tegen grote schommelingen. U 

koopt aan de gemiddelde koers. 

 Bij opvraging : geen roerende voorheffing 

 Mogelijkheid om 1 x per jaar gratis te switchen van fondsen 

 Wanneer u een mooie som heeft opgebouwd, wordt er een extra 

beschermingsmechanisme ingebouwd : 

 



 

 

 

Bescherming : Moving Stoploss 

 

 Wij plaatsen een stoploss van – 10 %, vanaf uw spaarsom 

€10.000 bedraagt 

 Mocht  er een zeer zware crisis ontstaan, dan wordt er 

onmiddellijk zonder kosten verkocht als de belegging onder de 

grens van – 10 % duikt t.o.v haar hoogst genoteerde koers. Zo 

kan u opgebouwd kapitaal niet meer onderhevig zijn aan grote 

marktschommelingen of zeer onvoorziene omstandigheden. 

 Deze stoploss stijgt automatisch mee met het fonds. Dus als het 

fonds in de volgende jaren een return van +11 % boekt, heeft u 

volledige kapitaalsgarantie op uw gespaard kapitaal 

 

Rendementen 
 
 
Jaarlijks rendement op 1 jaar : 14,47 % 
Jaarlijks rendement op 3 jaar : 4,78 % 
Jaarlijks rendement op 5 jaar : 11,70 % 

 

 
 
 
 
De historische rendementen zijn geen garantie voor de toekomst. Ze zijn de vrucht van een zeer 
goed beheer in uitzonderlijk  negatieve marktomstandigheden. 
Instapkosten 2 % per storting exclusief 
Beheerkost 0,3 % per jaar exclusief op Eternal Life 
Beheerkost  0,96 % per jaar exclusief op de  fondsen 


