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beheerd door La Française Asset Management

De stijging van de markten kon geen eeuwig leven beschoren 
zijn en eindigde samen met het jaar 2021. In de loop van het 
eerste kwartaal van 2022 stapelden de wolken zich op aan de 
hemel van de financiële markten. 

In een eerste fase stegen de prijzen nagenoeg wereldwijd, 
waardoor de centrale banken niet alleen hun toon moesten 
aanscherpen maar vooral de daad bij het woord moesten 
voegen door een strenger monetair beleid te gaan voeren, 
met uitzondering van de Chinese Volksbank en de Bank of 
Japan als opmerkelijke buitenbeentjes. In de eurozone liep de 
inflatie op de consumptieprijzen op tot +5,9% in februari. In 
de VS bedroeg de totale inflatie in februari +7,9% op jaarbasis. 
Hoewel de tendens dezelfde is aan beide kanten van de 
Atlantische oceaan, verschilt de oorzaak: de grootste aanjager 
van de Europese inflatie is de ‘energiecomponent’.

Door de dramatische geopolitieke gebeurtenissen van het 
eerste kwartaal werd een reeds gespannen situatie op de 
spits gedreven. Rusland kon niet langer verkroppen dat zijn 
invloed in Oekraïne verzwakte ten voordele van het westen 
en viel het buurland op 24 februari binnen. Het onmiddellijke 
gevolg was een forse stijging van de olieprijs naar meer dan 
100 USD per vat Brent, een recordprijs sinds 2014. Ook de 
landbouwgrondstoffen, industriële metalen en het aardgas 
gingen pijlsnel omhoog door de oorlog tussen twee van de 
grootste producenten en exporteurs ter wereld. Het westen 
reageerde met nieuwe economische sancties tegen Rusland: 
bepaalde Russische banken werden uitgesloten uit het 
internationale betaalsysteem Swift, de financiële middelen van 
hooggeplaatste Russen werden bevroren, het luchtruim en 
havens werden gesloten, bijna de helft van de wisselreserves 
van de Russische centrale bank (die in het buitenland worden 
aangehouden) werd bevroren… De eerste week van het conflict 
deelde een mokerslag uit op de aandelenmarkten, vooral de 
Europese, die in die tijdspanne meer dan 8% verloren. Ondanks 
de huidige situatie konden de Europese indexen het kwartaal 
op hetzelfde niveau afsluiten als voor de oorlog.

De obligatiemarkten die standaard als schokdemper fungeren in 
geval van spanningen op de aandelenmarkten, vervulden deze 
rol louter in de eerste week van het conflict. Daarna volgden 
de rentevoeten opnieuw de tendens die eind vorig jaar was 
ingezet, gekweld door de hoge inflatie met eerder een geringe 
kans op daling op korte termijn. De Amerikaanse president, die 
de tussentijdse verkiezingen in het achterhoofd houdt, was 
eveneens bezorgd over de stijgende grondstofprijzen. Om 
aan de kiezers te tonen dat hij niet werkeloos zou toekijken 
terwijl zij kreunen onder de inflatie, besloot Biden een derde 
van de Amerikaanse strategische reserves vrij te geven over 

een periode van zes maanden om de prijs van een vat olie te 
drukken.

Als de economische context de centrale banken vorig jaar al 
tot actie noopte, gooiden de gebeurtenissen van het eerste 
kwartaal van 2022 olie op het vuur. De Europese Centrale Bank 
stelde zich op 10 maart dan ook op als een havik, ondanks 
het geopolitieke risico. Omdat ze streeft naar prijsstabiliteit, 
koos de ECB ervoor om zich te focussen op de opwaartse 
inflatierisico’s op korte termijn in plaats van op de neerwaartse 
groeirisico’s (3,7% in 2022 tegenover 4,2% in de vooruitzichten 
in december 2021). In het kader van de normalisering van haar 
monetaire beleid, besliste de instelling om het tempo van 
haar standaardprogramma voor de aankoop van activa (Asset 
Purchase Programme of APP) in de komende maanden terug 
te schroeven. Als de inflatie tegen dan niet is afgezwakt, zal 
de Raad van Bestuur de nettoaankopen in het derde kwartaal 
van 2022 beëindigen. De Amerikaanse Federal Reserve (FED) 
is zoals verwacht in maart gestart met het verhogen van haar 
rentevoeten. Voor het eerst sinds 2018 verhoogde zij haar rente 
met 25 basispunten naar 0,25 tot 0,50%. De commissie droeg 
een havikachtige boodschap uit. De FED-voorzitter J. Powell 
gaf aan dat de balans sneller zou moeten worden afgebouwd 
dan in de vorige cyclus. Beleggers verwachten dat in mei een 
balansverlaging zal worden aangekondigd, met startschot in 
juni, en gaan ervan uit dat tot wel 100 miljard dollar per maand 
niet opnieuw zal worden geïnvesteerd in de loop van 2022.

Hoewel de inflatie het angstzweet deed uitbreken bij de 
Amerikaanse regering, bleven de groei-indicatoren in de 
goede richting wijzen. De arbeidsmarkt kwam dichter bij 
een volledige tewerkstelling en de consumptie bleef robuust 
na de heropening van de economie. Europa is er slechter 
aan toe, met een aanzienlijke daling van de indicatoren van 
het vertrouwen van de gezinnen in het algemeen en in het 
bijzonder in Duitsland, dat hard zal worden getroffen door de 
economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De nieuwe 
uitbraak van de epidemie in China, dat nog steeds niet wil 
afstappen van zijn ‘zero-covid-beleid’ met extreem strenge 
lockdowns, begint te wegen op de economie van het land, dat 
hierdoor de wereldwijde groei niet zal kunnen redden.

In deze uiterst woelige wateren met beperkte zichtbaarheid 
voor beleggers sloten alle activaklassen het kwartaal af 
in het rood, behalve de grondstoffen en de dollar. De 
Europese staatsobligatiemarkt daalde met 5,7%, evenals de 
Amerikaanse obligatie op tien jaar, die met 5,6% zakte. Ook 
de aandelenmarkten eindigden het kwartaal lager met -4,6% 
voor de S&P500, -5,9% voor de Stoxx 600 en -7% voor de 
groeimarkten algemeen.
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➋  Beobank Funds - Beobank Growth Strategy Fund

Verandering in NIW sinds de oprichting (basis 100) op 31/03/2022

Actuariële rendementen in euro op 31/03/2022

Objectief en strategie

Het compartiment heeft als doelstelling om over de 
aanbevolen beleg gingstermijn van 5 jaar een nettorendement 
na kosten te behalen dat hoger is dan de samengestelde 
referentie-index, door te beleggen in een portefeuille van 
ICBE’s (Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten) 
en beursgenoteerde indexfondsen, blootgesteld aan de 
rente- en aandelenmarkten. De beheermaatschappij voert 
discretionair beheer uit. Om zijn beheerdoelstelling te behalen 
zal het compartiment worden blootgesteld aan de rente- en 
aandelenmarkten volgens een vaste strategische allocatie. 
Deze wordt door de beheer maatschappij bepaald op basis 
van de samengestelde referentie-index* en wordt als volgt 
verdeeld:   • 65% aandelen 

• 35% obligaties

De hierboven vermelde cijfers omvatten niet de commissies en kosten in verband met de uitgifte en de inkoop van 
deelbewijzen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen en zijn niet constant 
in de tijd.

Actuariële rendementen op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Lancering**

Fonds -0,07 % - - - 7,48 %

Referentie-index* 3,99 % - - - 12,64 %

* Referentie-index: 32% MSCI Europe NR EUR ; 13% Barclays Euro Aggregate Corporate ; 12% MSCI USA NR EUR ; 12% EUROMTS Global ; 10% MSCI World/
Real Estate NR USD ; 6% MSCI Pacific NR USD ; 5% Barclays Pan Euro High TR USD ; 5%MSCI EM GR EUR ; 5% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite 
Unhedged EUR

Bron: La Française Asset Management
Berekende rendementen met herbelegde coupons

** Lancering op 27/04/2020

1  Zie ‘Risico- en rendementsprofiel’ op pagina 5.

BEOBANKS FUNDS – Beobank Growth Strategy Fund – Klasse A
BEOBANKS FUNDS – Beobank Growth Strategy Fund – Klasse B

Belangrijke informatie
BEOBANK Growth Strategy Fund - Klasse A

LU2098170637 NIW Datum

NIW - Classe A 113,071 31/03/2022

max NIW* - Classe A 123,114 17/11/2021

min NIW* - Classe A 98,387 04/05/2020

BEOBANK Growth Strategy Fund - Klasse B

LU2098170553 NIW Datum

NIW - Classe B 114,914 31/03/2022

max NIW* - Classe B 125,121 17/11/2021

min NIW* - Classe B 98,387 04/05/2020

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : 5/7

Totale activa  104 215 286,95 € 31/03/2022

Netto activa - Klasse A  40 017 546,82 € 31/03/2022

Netto activa - Klasse B  64 197 740,13 € 31/03/2022 * 
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Samenstelling van het compartiment op 31/03/2022

Obligaties 30,66 %

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit EUR 7,93 %

Carmignac Portfolio Flexible Bond EUR 2,41 %

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond EUR 2,62 %

Schroders China Local Currency Bond USD 2,57 %

Schroders International Securitised Credit EUR 5,22 %

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond USD 4,93 %

JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund EUR 2,97 %

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund EUR 2,01 %

Aandelen 60,84 %

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 7,74 %

Amundi Funds European Equity Value EUR 11,48 %

Carmignac Long-Short European Equities EUR 6,98 %

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity EUR 2,05 %

Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund USD 3,98 %

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund USD 3,87 %

Robeco US Premium Equities USD 3,93 %

Blackrock World Mining USD 5,01 %

Schroder Commodity USD 4,81 %

Templeton Latin America USD 2,52 %

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund EUR 3,04 %

Carmignac Portfolio Emergents EUR 2,46 %

Fidelity Indonesia USD 2,97 %

Andere 8,50 %

Amundi Cash EUR 2,11 %

La Française Trésorerie ISR EUR 2,07 %

Liquiditeiten Meerdere 4,32 %
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➍  Vooruitzichten

➌  Wijzigingen vorig trimester

In de komende maanden zal onzekerheid waarschijn-
lijk troef blijven en doorwegen op het sentiment van de 
economische spelers. Hoewel de bedrijfsresultaten van 
het eerste kwartaal van 2022, die vanaf volgende maand 
worden gepubliceerd, nog min of meer correct zouden 
moeten zijn, lijkt het er wel op dat de vooruitzichten 
voor de rest van het jaar naar beneden zullen moeten 
worden bijgesteld. Hoe kan het ook anders, als de infla-
tie blijft wegen op de koopkracht van de gezinnen en 
als bedrijven hun marges in rook zien opgaan door de 
stijgende grondstofprijzen (althans voor diegenen zonder 
prijszettingsvermogen). Op macro-economisch vlak zal 
de economische groei, vooral in Europa, afhangen van 
verschillende factoren: hoelang zal de oorlog in Oekraïne 
duren? Komen er meer westerse sancties tegen Rusland, 
vooral op energievlak (embargo op Russische gas en olie)? 
Bovendien zal het strengere monetaire beleid in Europa en 
de VS onvermijdelijk wegen op de economische activiteit 
op lange termijn.

De vooruitzichten lijken in dit stadium nogal somber, 
maar er zou een lichtpuntje kunnen komen in de vorm 
van begrotingssteun die elke staat zal uittrekken om de 

In het huidige klimaat met stijgende prijzen en rentevoeten 
in Europa en de VS, onderscheidt de Chinese obligatiemarkt 
zich van zijn westerse tegenhangers. Het monetaire 
beleid laat immers wat bewegingsruimte om de Chinese 
economie te ondersteunen, terwijl de inflatie voor het land 
geen probleem vormt. De Chinese Volksbank versoepelde 
haar monetaire beleid in januari, nadat ze in december 
2021 de reserveverplichting voor de banken had verlaagd. 
De Chinese centrale bank verlaagde eveneens haar 
basisrentevoeten om de financieringskosten te verminderen 
en de kredietverstrekking aan bedrijven en huishoudens te 
stimuleren. Om die redenen leek het aangewezen om vanaf 
januari een fonds te kopen belegd in Chinees staatspapier in 
lokale munt.

Als verdere reactie op de inflatie en obligatiespanningen in 
de industrielanden, werden in februari de beleggingen in 
converteerbare overheidsobligaties en in Europese bedrijfs-
obligaties van goede kwaliteit verkocht ten gunste van een 
fonds dat belegt in wereldwijde (voornamelijk Amerikaanse) 
gestructureerde kredieten. Deze hebben het bijzondere 
kenmerk dat zij beleggers een aantrekkelijk rendement 
bieden maar weinig gevoelig zijn voor de rentestijging. Deze 
aankoop vertegenwoordigde 5% van de activa in de por-
tefeuille. Teneinde de aandelenportefeuille te beschermen 
tegen een algemene risicoaversie na het uitbreken van de 
oorlog in Oekraïne, werd beslist om een fonds dat in kleine 

huishoudens en bedrijven te helpen. Het valt nog te bezien 
of het «wat er ook nodig is»-beleid dat in Covidtijden werd 
ingevoerd, kan worden herhaald om de oorlog op het 
Europese continent het hoofd te bieden. Bovendien zal 
China een stabiel klimaat nodig hebben om zijn voorop-
gestelde groeidoelstelling van 5,5% dit jaar te behalen. Zal 
China zijn Russische buur op korte termijn kunnen aanzet-
ten tot een diplomatieke regeling voor de oorlog? Het ziet 
er in ieder geval al naar uit dat het zijn monetaire beleid 
verder kan versoepelen om de economische spelers te 
ondersteunen.

In afwachting van antwoorden op al deze vragen, lijkt 
voorzichtigheid geboden in het beleggingsgedrag. Een 
bijkomende correctie van de aandelenmarkten, die zelf-
genoegzaam naar hun vooroorlogse niveaus terugge-
keerden, kan niet worden uitgesloten, ook al vormen de 
negatieve en historisch lage rentevoeten een sterk geheu-
gensteuntje. Op de obligatiemarkten zal het beleid van de 
centrale banken, vooral in de VS, wellicht blijven wegen op 
de rente, althans op de kortetermijnrente. Om die reden 
dient de voorkeur uit te gaan naar de marktsegmenten die 
het minst worden geteisterd door deze tegenwind.

Europese ondernemingen was belegd te verkopen en te 
beleggen in een vehikel dat in staat is zijn blootstelling aan 
de markt actief te beheren door shortposities in te nemen 
in kwetsbare effecten. Daarnaast werd belegd in een fonds 
met aandelen in industriële mijnbedrijven met als hoofd-
activiteit het produceren van onedele en edele metalen, 
alsook industriële mineralen zoals ijzererts en steenkool. De 
posities in grondstoffen werden eveneens versterkt.

Aan het einde van het kwartaal, toen de economische 
publicaties voor ongerustheid bleven zorgen op de 
westerse rentemarkten, werd de bestaande positie in 
Chinese overheidsobligaties in yuan versterkt. Om dezelfde 
redenen leek het verstandig te beleggen in een fonds dat 
in staat is in een zeer volatiele omgeving te navigeren op 
de obligatiemarkten dankzij een uiterst soepel beheer 
van zijn rentegevoeligheid. Op de aandelenmarkten werd 
ervoor gekozen om de blootstelling van de portefeuille 
aan de Oost-Europese regio te verkleinen ten voordele van 
Latijns-Amerika, waar sommige grondstof producerende 
landen voordeel zouden moeten halen uit de prijsstijgingen 
in de betreffende sector. Gelet op de onuitgesproken steun 
van China aan Rusland, met als mogelijke verklaring de 
wens om zijn buurland in de voetsporen te treden door op 
termijn Taiwan binnen te vallen, leek het behoedzaam om 
de portefeuille uit deze markt weg te halen ten voordele van 
de beter beschermde Indonesische markt.



5 |6

Beobank Funds | Kwartaalrapport

Technische kenmerken

Beleggingsdoel

Het compartiment heeft als doelstelling om over de 
aanbevolen beleggingstermijn van 5 jaar een nettorendement 
na kosten te behalen dat hoger is dan de samengestelde 
referentie-index, door te beleggen in een portefeuille van 
ICBE’s (Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten) 
en beursgenoteerde indexfondsen (Exchange Traded Funds), 
blootgesteld aan de rente- en aandelenmarkten. 

Beleggingstype

Compartiment met onbepaalde looptijd van de BEVEK 
Beobank Funds.

Soorten aandelen

De aandelen zijn distributieaandelen (klasse A) en kapitalisatie- 
aandelen (klasse B). De opbrengsten gegenereerd door de 
klasse A aandelen worden jaarlijks verdeeld. De door klasse A  
gerealiseerde nettomeerwaarden zullen (volledig of deels) 
worden gekapitaliseerd en/of (volledig of deels) worden 
verdeeld en/of (volledig of deels) worden overgedragen, bij 
beslissing van de beheerder.  

ISIN codes

Beobank Funds - Beobank Growth Strategy Fund

- Distributie (A): LU2098170637 

- Kapitalisatie (B): LU2098170553

Beheermaatschappij: La Française Asset Management

Munt: EUR (euro)

Lanceringsdatum: 27/04/2020

Netto inventariswaarde

De netto-inventariswaarde (NIW) wordt elke bankwerkdag 
in Luxemburg berekend. De NIW wordt gepubliceerd op 
Fundinfo.com en kan op de zetel van de beheermaatschappij 
worden geraadpleegd.

Geldend recht: Luxemburg

Swing pricing2: niet van toepassing

Financiële dienstverlener: CACEIS Belgium N.V., Havenlaan 
86C, 1000 Brussel, België

Minimum inschrijvingsbedrag bij Beobank: 50 EUR

Kosten 

- Instapkosten bij Beobank: 2,50% 

- Uitstapkosten bij Beobank: 0%

-  Lopende kosten per jaar: 2,13%

Fiscaliteit 

Beurstaks

-  1,32% bij verkoop, afkoop of conversie van aandelen 
(met een maximum van 4.000 EUR per transactie), van 
toepassing op kapitalisatiedeelbewijzen/-klassen 

- 0% voor distributiedeelbewijzen/-klassen

Roerende voorheffing op dividend: 30%, van toepassing op 
distributiedeelbewijzen/-klassen.

Roerende voorheffing bij afkoop:

- Distributiedeelbewijzen/-klassen: niet van toepassing 

- Kapitalisatiedeelbewijzen/-klassen: 30%

De fiscale behandeling volgt de geldende wetgeving en is 
afhankelijk van de persoonlijke fiscale situatie van de belegger.  
Bij de afkoop van deelbewijzen van compartimenten (kapitali-
satie- of distributiedeelbewijzen) kan de individuele belegger  
(hier verstaan als een in België verblijvende natuurlijke 
persoon die in België onderworpen is aan personenbelasting) 
een roerende voorheffing verschuldigd zijn van 30% op de 
interestcomponent van de gerealiseerde meerwaarde, indien 
het compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in 
schuldbewijzen (25% bij aankoop van deelbewijzen door de 
belegger vóór 01/01/2018), zoals bepaald in artikel 19bis van 
het WIB 92.

Risico-en rendementsprofiel

De SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) laat zien hoe 
het compartiment van het fonds scoort op vlak van risico 
en potentieel rendement. Hoe hoger het fonds op de schaal 
staat, hoe hoger het potentiële rendement, maar hoe groter 
het risico op verlies. 

De risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van 
de tijd veranderen. 

Voornaamste risico’s van het compartiment: 

-  Niet-gewaarborgd kapitaal: de belegger kan zijn initiële 
belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

-  Risico van discretionair beheer: de mogelijkheid bestaat 
dat het compartiment op een gegeven moment niet 
belegd is in de best presterende beleggingsinstrumenten. 
Koersschommelingen kunnen de NIW negatief 
beïnvloeden. 

-  Wisselkoersrisico: door de wereldwijde blootstelling 
kunnen wisselkoersen een negatieve impact hebben op de 
rendementen, aangezien de referentiemunt de euro is. 

In het prospectus vindt u een gedetailleerde beschrijving van 
de risico’s.

1 2 3 4 5 6 7

Minder risico

Minder potentieel rendement

Meer risico

Meer potentieel rendement 

2   In het swing pricing mechanisme wordt de intrinsieke waarde van het compartiment aangepast zodat de kosten veroorzaakt door in- en uitstroombewegingen 
uitsluitend voor rekening komen van de beleggers die in- of uitstromen en niet van alle beleggers, inclusief de zittende aandeelhouders.
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www.beobank.be 
© 2022 Beobank NV|SA

Member of Crédit Mutuel Group

Wij herinneren u eraan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies 
van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten die verdeeld worden door Beobank NV/SA zijn geen bankdeposito’s 
en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.

Promotiedocument bestemd voor particuliere klanten in de zin van de MiFID 2-richtlijn. De informatie in deze 
documentatie vormt geen aanbod of uitnodiging tot beleggen, noch een beleggingsadvies of een aanbeveling 
voor specifieke beleggingen. De informatie, meningen en cijfers worden beschouwd als gegrond of juist op de 
datum waarop ze zijn opgesteld in het licht van de economische, financiële en beurscontext van het moment en 
weerspiegelen de huidige opvattingen van de Groep La Française en Beobank over de markten en hun evolutie. Ze 
hebben geen contractuele waarde en kunnen worden gewijzigd. Prestaties in het verleden zijn geen leidraad voor 
toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd. Gezien de economische en beursrisico’s kan niet worden 
gegarandeerd dat het voorgestelde product zijn doel zal bereiken.
Het product in deze documentatie is niet noodzakelijkerwijs bestemd voor alle beleggerstypes. Potentiële beleggers 
worden verzocht de regelgevende en commerciële documentatie over de belegging in kwestie (met inbegrip van de 
risico’s) aandachtig te lezen en een eigen analyse te maken van de risico’s, zonder zich hierbij uitsluitend te baseren 
op de verschafte informatie, om de beleggingsopportuniteit te beoordelen gelet op de nagestreefde doelstelling en 
door, indien nodig, advies in te winnen bij gespecialiseerde adviseurs.

De commerciële en regelgevende documenten (waaronder het Essentiële beleggersinformatiedocument in het Frans 
en in het Nederlands en het Franstalige prospectus over het compartiment) zijn gratis te raadplegen op de website 
van Beobank (www.beobank.be) en/of te verkrijgen op vraag bij uw Beobank agentschap.
De beheermaatschappij van Beobank Funds is La Française Asset Management, op 1 juli 1997 erkend door de Franse 
Autoriteit Financiële Markten (AMF) onder het nummer GP97-76.
Beobank Funds is een bevek naar Luxemburgs recht, opgericht op 14 november 2014 en erkend door de Luxemburgse 
Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF). Het subfonds BEOBANK FUNDS - Beobank Growth Strategy 
Fund is opgericht en goedgekeurd door de CSSF op 27/04/2020. Het is op 13/05/2020 in België in de handel gebracht.

Belangrijk risico verbonden aan het Fonds dat niet volledig in 
rekening worden genomen in deze indicator: kredietrisico.

Vermits het compartiment mag beleggen in schuldbewijzen, 
bestaat het risico van een verlaging van de kredietwaardering 
van de emittent of van een wanbetaling door de emittent van 
de schuldbewijzen. 

Wettelijke documentatie

Vooraleer u belegt in het compartiment, neem de tijd om het 
Essentiële beleggersinformatiedocument (KIID) (beschikbaar 
in het Nederlands en het Frans) en het prospectus van het 
compartiment (beschikbaar in het Frans) te raadplegen, 

vooral de onderdelen waarin de risico’s die gepaard gaan 
met deze belegging en de kosten ervan worden uiteengezet. 
Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in uw Beobank 
agentschap of op www.beobank.be.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot dit product en/of de diensten 
die ermee verband houden, kan worden gericht aan uw 
Beobank agentschap, aan de klantendienst van Beobank op 
02/620.27.17 of via contactinfo@beobank.be, en/of aan de 
Ombudsdienst voor financiële diensten op 02/545.77.70 of via 
ombudsman@ombudsfin.be.


