
 
 
  
 

Prestatiescenario’s per 31 januari 2023 
 
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In 
de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijk fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product 
ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het 
ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de 
afgelopen 10 jaren. Voor de ontbrekende historische rendementen (rendementen tot 1 januari 2018) is gebruikt gemaakt van vervangende waarden die voldoen 
aan dezelfde criteria. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme 
marktomstandigheden.  

 
Aanbevolen periode van bezit 5 jaar  

Voorbeeld belegging EUR 10.000  

   

Scenario’s  Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na vijf jaar 

Minimaal Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. 
 

Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 8.030 EUR 8.770 
 Gemiddeld rendement per jaar -19,7% -2,6% 

Ongunstig  Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 8.030 EUR 10.230 

 Gemiddeld rendement per jaar -19,7% 0,5% 

 Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 31.03.2019 - 31.03.2020 31.03.2015 - 31.03.2020* 

Gematigd  Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 10.430 EUR 14.240 

 Gemiddeld rendement per jaar 4,3% 7,3% 

 Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 31.08.2015 - 31.08.2016* 31.01.2015 - 31.01.2020* 

Gunstig  Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 13.640 EUR 16.020 

 Gemiddeld rendement per jaar 
Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 

36,4% 
31.03.2020 - 31.03.2021 

9,9% 
29.02.2016 - 28.02.2021* 

*Perioden voor 2018 zijn op basis van vervangende waarden. 
 
 
 
 


