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Voor wie is deze rekening geschikt? 
Voor iedereen die 18 jaar en ouder is, vermogen voor later wil opbouwen, het geld voor langere tijd kan missen en de risico’s die 

beleggen met zich meebrengt kan en wil dragen.

Wat is de minimale en maximale leeftijd om de rekening te openen? 
U kunt de beleggingsrekening openen vanaf het moment dat u 18 jaar en dus meerderjarig bent. Er geldt geen maximale leeftijd. 

Wat zijn de afsluitkosten? 
De beleggingsrekening kent geen afsluitkosten. U kunt de rekening gratis openen (en gratis door ons laten sluiten). 

Wat zijn de beleggingskosten? 
De stortingskosten zijn éénmalig 0,50% over elk bedrag dat op de rekening gestort wordt. En de beheerkosten van de standaard-

fondsen zijn 0,59% per jaar. Op brandnewday.nl kunt u altijd de actuele kosten van uw rekening en alle details daarvan nalezen. 

Hoe snel wordt het geld dat ik stort belegd? 
Eén keer per maand, op de eerste handelsdag van die maand, wordt al het geld dat op uw rekening staat, belegd. Voorwaarde is 

wel dat de identificatie en het verwerken van uw persoonsgegevens helemaal is afgerond. 

Hoe snel kan ik switchen tussen beleggingsfondsen en beleggingen verkopen?  
Tijdens het maandelijkse handelsmoment (de eerste handelsdag van die maand) worden alle switchopdrachten uitgevoerd. 

Het verkopen van uw beleggingen wordt wekelijks uitgevoerd (behalve als die week het maandelijkse handelsmoment is, dan 

vervalt het wekelijkse handelsmoment en worden de verkopen tijdens het maandelijkse handelsmoment uitgevoerd). Verkoo-

popdrachten die uiterlijk op dinsdag via MijnBND zijn doorgegeven, worden op vrijdag uitgevoerd. 

Is het eindkapitaal gegarandeerd? 
Nee. De eindkapitalen zijn indicatief. Beleggen is risicovol. Het is onzeker hoeveel u gaat opbouwen. Door verschillende scenar-

io’s te tonen, geven wij u een indicatie. Maar het eindkapitaal op de einddatum kan (positief en negatief) afwijken. 

Kan ik het geld op de rekening vrij opnemen? 
Ja, u kunt op elk moment de opdracht geven om de beleggingen op het eerstvolgende handelsmoment te verkopen en het geld 

over te laten boeken naar uw tegenrekening.   

Moet ik een minimumbedrag storten?  
Nee, u mag storten wat u wilt. Niks storten mag ook. Er is geen minimumbedrag dat u moet storten of maximaal bedrag dat u 

mag storten. 

Geven jullie ook advies?  
Nee. U opent de rekening voor eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt en het beheer van de reken-

ing. Brand New Day legt u graag alles uit, maar wij kunnen en mogen u geen advies geven. Als u wilt, kunnen wij u wel in contact 

brengen met een onafhankelijk adviseur.
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