
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ BELEGGINGSREKENINGEN (ZELF BELEGGEN) 2022 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

Algemeen (15%) Storting tegenrekening Is storting op een tegenrekening mogelijk? 1,0 

  Tegenrekening zelfde aanbieder Is een tegenrekening bij dezelfde aanbieder verplicht? 1,0 

  Minimaal belegd vermogen Wat is het minimaal belegd vermogen van de beleggingsrekening? 1,0 

  Verpanding aan derden Is het mogelijk om de beleggingsrekening te verpanden aan derden? 1,0 

  Beleggingsprofiel via internet Is het mogelijk om via internet een beleggingsprofiel te maken? 1,0 

  Overzicht fondsen/etf's naar aanbieder Wat is het spectrum van fondsen/etf's naar aanbieder waarin kan worden belegd? 1,5 

  Overzicht fondsen naar categorie Wat is het spectrum van de fondsen naar categorie waarin kan worden belegd? 1,5 

  Fonds-/profielinformatie Is het mogelijk om via de website van de aanbieder  informatie op te vragen over de beleggingsfondsen, etf's of 

profielen? 

1,5 

  Periodiek overzicht Wordt periodiek een rekeningoverzicht verstrekt? 1,5 

Beheer en advies (15%) Beleggen met Advies Bestaat de mogelijkheid om zelfstandig te beleggen met advies? 1,0 

  Beleggingsadvies Verstrekt de aanbieder beleggingsadvies? 1,0 

Debet en Credit (10%) Rentevergoeding Wordt op de tegenrekening rente vergoed? 1,0 

  Mogelijkheid beleggingskrediet Is een beleggingskrediet op de beleggingsrekening mogelijk? 1,0 

Fondsen (25%) Minimum inleg per fonds Wat is de minimum eerste inleg per fonds? 1,0 

  Indextrackers Is het mogelijk om via de beleggingsrekening in indextrackers (etf's) te beleggen? 1,5 

  Duurzame fondsen Kan via de beleggingsrekening belegd worden in duurzame fondsen? 1,5 



 
 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ BELEGGINGSREKENINGEN (ZELF BELEGGEN) 2022 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Fondsen (25%) Totaal aantal fondsen/etf's Wat is het totaal aantal beleggingsfondsen/etf's waarin kan worden belegd? 1,5 

Handelsmogelijkheden (20%) Effectenrekening Is de beleggingsrekening te gebruiken als effectenrekening? 1,5 

  Handelen via internet Is het handelen (aan-, verkoop, switchen) in beleggingsfondsen via internet mogelijk? 1,5 

  Handelen via App Is het handelen (aan-, verkoop, switchen) in beleggingsfondsen via App mogelijk? 1,5 

  Beursgenoteerde fondsen Kan belegd worden in aan enige Europese effectenbeurs genoteerde beleggingsfondsen en/of ETF's? 1,5 

  Individuele effecten Is het mogelijk om individuele effecten aan te kopen en te verkopen? 1,5 

Storten en opnemen (15%) Storting in fonds Kan d.m.v. een storting rechtstreeks in een beleggingsfonds of etf worden belegd? 1,5 

  Minimum eerste storting Wat is de hoogte van de minimum eerste storting? 1,0 

  Minimum vervolgstorting Wat is de hoogte van de minimum vervolgstorting? 1,0 

  Periodieke stortingen Zijn periodieke (automatische) stortingen mogelijk? 1,0 

  Min. periodieke storting Wat is de hoogte van de minimum periodieke stortingen? 1,0 

  Max. periodieke storting Wat is de hoogte van de maximum periodieke stortingen? 1,0 

  Periodieke onttrekkingen Zijn periodieke onttrekkingen mogelijk? 1,0 

 


