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 1. Algemene bepalingen
De algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) die de relatie tussen Banque de Luxembourg (de “Bank”) 
en de cliënt (de “Cliënt”) regelen, zijn van toepassing op de aangeduide rekening (de “Rekening”), tenzij daarvan 
uitdrukkelijk wordt afgeweken door de onderhavige adviesovereenkomst BL-INVEST (de “Adviesovereenkomst”). 
De Cliënt verklaart de Algemene Voorwaarden en de Beleggersgids waarnaar deze Adviesovereenkomst verwijst, te 
hebben ontvangen, gelezen en aanvaardt ze als integraal onderdeel van deze overeenkomst.

Zoals hierna wordt beschreven, hangen de beleggingsadviezen die door de Bank aan de Cliënt worden verstrekt 
af van zijn Beleggersprofiel. Dit Beleggersprofiel werd door de Bank bepaald vóór het afsluiten van de onderhavige 
Adviesovereenkomst conform artikel 2 van de Algemene Voorwaarden (“het Beleggersprofiel”), en van zijn ESG-profiel, 
dat door de Bank werd bepaald op basis van voorkeuren op het gebied van duurzaamheid die de Cliënt eventueel 
kenbaar heeft gemaakt (hierna het “ESG-profiel”). De Cliënt erkent te zijn geïnformeerd over deze twee profielen. 

 2. Adviesdienst
Krachtens de onderhavige Adviesovereenkomst geniet de Cliënt voor het geheel van de Rekening een structurele 1, 
“niet-onafhankelijke” 2 beleggingsadviesdienst (de “Adviesdienst”) die in overeenstemming is met zijn Beleggingsprofiel, 
afhankelijk van zijn ESG-profiel, en met de beleggingsstrategie (de “Beleggingsstrategie”) die door de Cliënt gekozen is in 
bijlage 1 bij de Adviesovereenkomst, die daar integraal deel van uitmaakt.

In het kader van deze dienst spreekt de Bank zich uit over de geschiktheid van de beleggingsaanvragen van de Cliënt. 
De Cliënt erkent en aanvaardt dat de Bank geen enkel beleggingsadvies geeft, positief of negatief, over transacties of 
instrumenten die niet direct gerelateerd zijn aan de Rekening.

De Bank kan de Cliënt ook advies verlenen over de assetallocatie van de Rekening van de Cliënt, alsook over elke 
andere voor de Cliënt geschikte beleggingstransactie.

De Bank gaat niet periodiek na of de Rekening ten opzichte van de Beleggingsstrategie van de Cliënt nog geschikt is.

De Beleggingsstrategie verstrekt met name nadere bijzonderheden over de categorieën financiële instrumenten die 
door de Bank geanalyseerd kunnen worden. De Cliënt erkent hierover te zijn geïnformeerd en deze te aanvaarden en 
in te stemmen met de aard, de kenmerken en de risico’s die verbonden zijn aan de financiële instrumenten die onder 
zijn Beleggingsstrategie vallen. Laatstgenoemde is in het bijzonder afhankelijk van zijn Beleggersprofiel dat bepaald 
werd overeenkomstig artikel 2 van de Algemene Voorwaarden. Onverminderd de Adviesdienst, is de Cliënt zich ervan 
bewust en aanvaardt hij dat de Bank bijzondere betrekkingen kan hebben met bepaalde emittenten van financiële 
instrumenten, zoals de SICAV met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht “BL”. 

De Cliënt kan met de uitdrukkelijke toestemming van de Bank zijn Beleggingsstrategie veranderen om deze aan te 
passen aan de evolutie van zijn persoonlijke situatie, zonder dat daarbij het bestaan, de inhoud en de geldigheid 
van de onderhavige Adviesovereenkomst in vraag worden gesteld. Onverminderd de afwikkeling van de lopende 
transacties wordt elke wijziging van de Beleggingsstrategie van kracht binnen de drie werkdagen nadat de Bank de 
door de Cliënt ondertekende en door de Bank aanvaarde instructies heeft ontvangen.

In haar relaties met de Cliënt wordt de Adviesdienst alleen geleverd aan de perso(o)n(en) die naar behoren 
gemachtigd is/zijn voor beleggingen in verband met de Rekening.

 3. Beleggingsbeslissingen en doorgeven van orders
De Bank voert de voor de Cliënt geschikte transacties uit op eenvoudige instructie die de Cliënt geeft per telefoon, per 
e-mail, via de website van de Bank of enige andere communicatiewijze die de Cliënt, met instemming van de Bank, 
heeft gekozen. De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk het gebruik van voornoemde communicatiemiddelen en ontheft de 
Bank volledig van elk gevolg dat zou kunnen voortvloeien uit het niet ontvangen, het laattijdig ontvangen en uit de 
behandeling van de aldus overgemaakte instructies, informatie, documentatie of adviezen. De Cliënt kent aan de aldus 
doorgegeven orders de bewijswaarde toe van onderhandse aktes die tegengesteld kunnen worden aan de Cliënt, 
ongeacht het bedrag van de orders, en dit, onverminderd de bepalingen van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek.

Als de transacties niet geschikt zijn voor de Cliënt (op grond van zijn Beleggersprofiel en/of zijn Beleggingsstrategie), 
brengt de Bank hem daarvan op de hoogte en voert zij de betreffende transacties niet uit. De Bank en de Cliënt 
kunnen de betrokken transacties wijzigen om ze geschikt te maken voor de Cliënt. Zo niet kunnen de transacties niet 
worden uitgevoerd in het kader van de onderhavige Adviesovereenkomst. De Cliënt aanvaardt dat en ontslaat de Bank 
van elke verantwoordelijkheid voor enig gevolg dat daaruit zou kunnen voortvloeien.
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1.  Beleggingsadvies op basis van een analyse van elke transactie, waarbij rekening wordt gehouden met de algemene samenstelling van de beleggingsportefeuille.
2.  In tegenstelling tot de onafhankelijke beleggingsadviesdienst zoals omschreven in artikel 24.7 van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU. 
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Op uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt en op zijn volledige verantwoordelijkheid kunnen de ongeschikte instructies in 
voorkomend geval door de Bank worden uitgevoerd vanaf een andere rekening van de Cliënt bij de Bank, conform de 
toepasselijke regels inzake “uitvoering en/of ontvangst en verzending van orders voor eenvoudige uitvoering” die zijn 
vastgelegd in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden van de Bank.

Als de transacties niet overeenkomen met het ESG-profiel van de Cliënt, zal de Bank hem daarvan op de hoogte 
brengen. Na uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt en op zijn volledige verantwoordelijkheid kunnen dergelijke transacties 
toch worden uitgevoerd op de Rekening van de Cliënt, hoewel is vastgesteld dat deze niet overeenkomen met zijn 
ESG-profiel.

In haar relaties met de Cliënt handelt de Bank enkel op uitdrukkelijke instructie van de Cliënt of van de perso(o)n(en) 
die naar behoren gemachtigd is/zijn voor beleggingen in verband met de Rekening.

 4. Aanvaarding van de risico’s en aansprakelijkheid van de Bank
De Cliënt verklaart op de hoogte te zijn gesteld van de kenmerken van de gekozen Beleggingsstrategie en aanvaardt 
de risico’s daarvan en de risico’s die eigen zijn aan elke belegging op de financiële markten. De Bank geeft geen 
enkele garantie op resultaten of rendement en is niet aansprakelijk voor beoordelingsfouten, noch voor eventuele 
minwaarden die op de Rekening geboekt worden, noch voor rendementsschommelingen die het gevolg zijn van 
adviezen of analyses die volledig te goeder trouw werden gegeven door de Bank of een verbonden entiteit. De Bank 
houdt in haar aanbevelingen geen rekening met de fiscale situatie van de Cliënt. De Cliënt is zich bewust van het feit 
dat de beheeraspecten voorrang hebben op de fiscale aspecten. De door de Bank gegeven informatie en adviezen 
kunnen geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op gegevens die worden aangeleverd door onafhankelijke externe 
instellingen, waarbij de Bank noch de middelen noch de verplichting heeft om de juistheid en/of de volledigheid 
ervan te controleren. De aanbevelingen van de Bank worden beoordeeld op het moment dat zij worden gegeven en 
afhankelijk van de informatie die op dat moment bekend en beschikbaar is. De informatie en de adviezen die de Bank 
verstrekt, met of zonder vermelding van een datum en/of een tijdstip, gelden slechts op het ogenblik dat zij door de 
Bank worden meegedeeld, onder voorbehoud van eventuele wijziging ervan. De Cliënt is zich ervan bewust dat de 
informatie en de adviezen die de Bank verstrekt mogelijk achterhaald worden tussen het moment waarop zij worden 
meegedeeld en het moment van de uitvoering van het beleggingsorder van de Cliënt. De Bank is niet verplicht om, 
na de verstrekking ervan, de gegeven informatie of aanbevelingen bij te werken, noch de verrichtingen die op basis 
daarvan zijn uitgevoerd, achteraf te analyseren. De Cliënt verklaart de verantwoordelijkheid voor en de juridische, 
fiscale en economische gevolgen van de transacties die de Bank al dan niet in het kader van de onderhavige 
Adviesovereenkomst uitvoert te aanvaarden en ontslaat de Bank van elke verantwoordelijkheid voor de gevolgen die 
zouden kunnen voortvloeien uit de afhandeling van zijn orders of de niet-uitvoering ervan wegens hun ongepaste 
karakter. 

De Cliënt erkent te zijn geïnformeerd over de risico's die zijn verbonden aan de gekozen communicatiewijze en 
verklaart deze te accepteren. De Cliënt ontslaat de Bank uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid voor enig financieel of 
ander gevolg voor de Cliënt of derden dat op directe of indirecte wijze hieruit zou kunnen voortvloeien. 

Bij de uitvoering van deze Adviesovereenkomst aanvaardt de Bank enkel een middelenverbintenis en kan haar 
aansprakelijkheid enkel worden ingeroepen in geval van zware fout.

 5. Rapporten en overzichten
Verslag van het beleggingsadvies 

Voorafgaande aan de uitvoering van enige verrichting in het kader van de onderhavige Adviesovereenkomst verstrekt 
de Bank op een duurzame drager een Verslag van het Beleggingsadvies aan de Cliënt, waarin met name een synthese 
van het gegeven advies is opgenomen en vermeld staat in welk opzicht de voorgenomen transactie overeenstemt met 
de Beleggingsstrategie, het Beleggersprofiel en het ESG-profiel van de Cliënt. 

Als de Cliënt zijn order doorgeeft via een communicatiemiddel op afstand waardoor de voorafgaande verzending van 
het Verslag van het beleggingsadvies niet mogelijk is, aanvaardt de Cliënt dat hij het Verslag van het beleggingsadvies 
systematisch binnen een redelijke termijn na de uitvoering van de transactie op een duurzame drager ontvangt. De 
Cliënt kan echter steeds voor elke transactie vragen om de uitvoering ervan uit te stellen om het Verslag van het 
beleggingsadvies toch eerst te kunnen ontvangen. In dat geval stelt hij de Bank daarvan uitdrukkelijk op de hoogte 
alvorens haar zijn order door te geven. 

Transactieoverzicht

De Bank stelt een overzicht van de verrichtingen ter beschikking van de Cliënt, waarin alle transacties staan 
die op zijn rekening werden uitgevoerd. Deze transactieoverzichten worden met een frequentie en volgens een 
communicatiewijze die door de Cliënt wordt gekozen verstuurd, onverminderd zijn rechten. Ongeacht de frequentie 
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die de Cliënt voor de verzending kiest, kan hij op uitdrukkelijk verzoek bij de Bank altijd de uitvoeringsbevestiging van 
een order ontvangen op de eerstvolgende bankwerkdag na de uitvoering van een transactie of de ontvangst van de 
bevestiging van de uitvoering van het order door een derde.

De Cliënt beschikt over een termijn van dertig werkdagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de rapporten en 
overzichten, om eventueel schriftelijk verzet aan te tekenen. Zo niet wordt hij geacht de door de Bank al dan niet 
uitgevoerde transacties te hebben aanvaard en de Bank van alle verantwoordelijkheid te ontslaan.

 6. Looptijd – Opzegging 
Onder voorbehoud van aanvaarding door de Bank van de door de Cliënt gekozen Beleggingsstrategie, wordt deze 
Adviesovereenkomst voor onbepaalde duur gesloten. De partijen kunnen deze te allen tijde per aangetekende brief 
beëindigen. Onverminderd de afwikkeling van de lopende transacties en, in voorkomend geval, de tijd die nodig is voor 
de volledige of gedeeltelijke vereffening van de tegoeden die op de Rekening zijn gedeponeerd, wordt de opzegging 
van kracht na een termijn van drie volledige werkdagen te rekenen vanaf het versturen van een schriftelijke opzegging 
door de Bank aan de Cliënt en te rekenen vanaf de ontvangst door de Bank van de opzegging op initiatief van de Cliënt.

 7.  Verwerking en bescherming van persoonsgegevens
De met behulp van dit document verzamelde gegevens kunnen op elk willekeurig medium worden opgeslagen en 
worden door de Bank in een computerbestand geregistreerd en verwerkt ter uitvoering van deze Adviesovereenkomst 
en voor het algemene beheer van de relatie met de cliënt en de daaraan verbonden diensten.

Om aan de rechtsvoorschriften te voldoen, met name aan de wetgeving inzake de bestrijding van witwaspraktijken 
en de financiering van terrorisme, kan de Bank genoodzaakt zijn de authenticiteit van de door de Cliënt verstrekte 
gegevens te controleren en deze door te geven aan de overheid en de bevoegde rechterlijke instanties.

In het kader van de uitvoering van deze Adviesovereenkomst en de daaraan verbonden beleggingstransacties kan 
de Bank persoonsgegevens doorgeven aan transferagenten, gespecialiseerde tussenpersonen of andere externe 
dienstverleners waarop een beroep moet worden gedaan om de dienstverlening aan de Cliënt te kunnen verlenen. 
Sommige daarvan zijn buiten de Europese Unie gevestigd. Om de vertrouwelijkheid van de gegevens en de rechten 
van de personen, van wie gegevens worden verwerkt, te garanderen, tracht de Bank toezicht te houden op de 
overdracht van de gegevens naar landen buiten de Europese Unie, om te garanderen dat deze doorzending van 
persoonsgegevens volledig voldoet aan de Europese voorschriften die in werking zijn getreden met Verordening (EU) 
2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de Cliënt kunnen door de Bank worden gebruikt om de Cliënt te voorzien van economische 
en financiële informatie of analyses over de financiële producten die aansluiten op de gekozen Beleggingsstrategie.

De Bank mag de persoonsgegevens niet langer bijhouden dan nodig is om zijn doelstellingen te behalen en aan de 
bepalingen in de Algemene Voorwaarden van de Bank te voldoen.

De Cliënt verklaart kennis te hebben genomen van het feit dat zijn persoonsgegevens zullen worden verwerkt op de in 
deze bepaling en de Algemene Voorwaarden van de Bank beschreven wijze en gaat daar uitdrukkelijk mee akkoord, 
ook in geval van overdracht van zijn persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. De Cliënt beschikt over 
het recht op inzage, rechtzetting, verwijdering en overdracht van zijn persoonsgegevens en over het recht om bezwaar 
te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en om te vragen de verwerking ervan te beperken.

 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
De uitvoering en de interpretatie van deze Adviesovereenkomst vallen onder de wetten die van kracht zijn in het 
Groothertogdom Luxemburg. 

Elk geschil met betrekking tot de onderhavige Adviesovereenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de 
rechtbanken van en te Luxemburg. De Bank behoudt zich evenwel de mogelijkheid voor de Cliënt voor de rechtbank 
van zijn woonplaats of iedere andere bevoegde rechtbank te dagen, onverminderd de voorgaande keuze van 
rechtbank.

 9. Wijziging van de Adviesovereenkomst
De Bank kan deze Adviesovereenkomst op elk moment wijzigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, meer 
bepaald om rekening te houden met wijzigingen in de wet- of regelgeving, alsook met plaatselijke gebruiken, de 
marktsituatie of het beleid van de Bank. 
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De Bank behoudt zich steeds het recht voor om de Cliënt op eender welke manier, ook via een vermelding op een 
website, op de hoogte te brengen van wijzigingen die aan deze Adviesovereenkomst worden aangebracht. 

Deze wijzigingen zullen worden beschouwd als goedgekeurd indien de Cliënt er geen schriftelijk bezwaar tegen maakt. 
Dat bezwaar moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de verzending van de wijziging aan de Bank 
worden toegezonden. 

De nietigheid of niet-toepasselijkheid van een van de clausules van de onderhavige Adviesovereenkomst tasten de 
geldigheid van de andere clausules niet aan; deze blijven van toepassing. 

  Aanvaarding van de Adviesovereenkomst
De ondergetekenden verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met het voorgaande en komen overeen dat de onderhavige 
Adviesovereenkomst betrekking heeft op de huidige en toekomstige tegoeden op de volgende Rekening die bij de 
Bank geopend is:

Naam van de Rekening

Rekeningnummer 
(Hiervoor de “Rekening” genoemd) –

Opgemaakt te Luxemburg op             

in evenveel exemplaren als er partijen zijn

                     

Handtekening van de Cliënt Handtekening van de Bank
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Naam van de Rekening

Rekeningnummer 
(Hiervoor de “Rekening” genoemd) –

  Beleggingsstrategie

De Client verklaart de volgende Beleggingsstrategie, zoals beschreven in
bijlage 2 van de Adviesovereenkomst te hebben gekozen1:

Defensief Conservatief Evenwichtig Dynamisch Groei

Minimale beleggingshorizon

2 jaar 4 jaar 6 jaar 8 jaar 10 jaar

Lager risico 2

Beperkt verwacht rendement

Op vermogensbehoud gerichte effecten 4

Hoger risico

Hoger verwacht rendement 3

Groei-effecten 5

Opgemaakt te Luxemburg op             

in evenveel exemplaren als er partijen zijn

                     

Handtekening van de Cliënt Handtekening van de Bank
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1.  De Bank behoudt zich het recht voor om keuzes van de Cliënt die zij ongepast acht, te weigeren. De Bank aanvaardt met name geen Beleggingsstrategieën 
die niet overeenstemmen met het Beleggersprofiel van de Cliënt. In voorkomend geval wordt de Cliënt hierover geïnformeerd en kan hij, op voorwaarde 
van acceptatie door de Bank, een andere Beleggingsstrategie kiezen. Indien geen enkele keuze van de Cliënt door de Bank wordt geaccepteerd, vervalt de 
Adviesovereenkomst automatisch.

2.  Aan iedere belegging zijn risico's verbonden, hetgeen tot kapitaalverlies kan leiden.
3.  In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.
4.  Hoofdzakelijk obligaties, obligatiefondsen en trackers van obligatie-indexen, maar ook alternatieve beleggingsfondsen van het type 

“absolute return”, fysiek goud via trackers (ETF's) en contanten.
5.  Hoofdzakelijk aandelen en aandelenfondsen, maar ook trackers van beursindexen.
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1.  De assetallocatie van de portefeuille van de Cliënt en de categorieën van instrumenten waaruit deze is samengesteld, hebben een specifiek karakter en 
kunnen in mindere of meerdere mate afwijken van die van een standaardportefeuille.

2.  Aan iedere belegging zijn risico's verbonden, hetgeen tot kapitaalverlies kan leiden.
3.  In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.
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 De in bijlage 1 gekozen Beleggingsstrategie komt overeen met de volgende assetallocatie en 
beleggingsdoelstellingen:

Defensief

Referentievaluta 
EUR of USD

Minimale beleggingshorizon
2 jaar

Beleggingsdoelstelling
Deze beleggingsstrategie heeft als doelstelling het behoud van het belegde kapitaal. De 
bescherming van het vermogen is belangrijker dan het rendement en de portefeuille 
mag hierbij licht in waarde schommelen. De strategie streeft naar een rendement dat 
vergelijkbaar is met dat van de wereldwijde obligatiemarkten.

Assetallocatie en categorieën instrumenten
Het beleggingsadvies kan, afhankelijk van de door de Cliënt gekozen Beleggingsstrategie 
en in overeenstemming met het Beleggersprofiel van de Cliënt, betrekking hebben 
op alle typen instrumenten die staan omschreven in de aan de Cliënt overhandigde 
Beleggersgids. 

Uitsluitend ter illustratie: de allocatie van een op deze beleggingsstrategie gebaseerde 
standaardportefeuille 1 zou volledig kunnen zijn opgebouwd uit op vermogensbehoud 
gerichte effecten (hoofdzakelijk obligaties, obligatiefondsen en trackers van obligatie-
indexen, maar ook alternatieve beleggingsfondsen van het type “absolute return”, fysiek 
goud via trackers (ETF's) en contanten).

Op vermogensbehoud gerichte effecten hebben in principe een lager risico en een 
beperkter rendement 2 dan groei-effecten. Groei-effecten streven daarentegen naar 
vermogensgroei op lange termijn en hebben in principe een hoger (tot zeer hoog) 
risico en betere rendementsvooruitzichten op lange termijn 3 dan op vermogensbehoud 
gerichte effecten. 
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1.  Het volledige beleid betreffende de integratie van ESG-risico’s van de Bank is te vinden op www.banquedeluxembourg.com. Cliënten die geen internettoegang 
hebben of die een papieren versie van het beleid wensen te verkrijgen, worden verzocht contact op te nemen met hun gebruikelijke adviseur of zich kenbaar 
te maken aan de Bank. 

2.  De assetallocatie van de portefeuille van de Cliënt en de categorieën van instrumenten waaruit deze is samengesteld, hebben een specifiek karakter en 
kunnen in mindere of meerdere mate afwijken van die van een standaardportefeuille.

3.  Aan iedere belegging zijn risico's verbonden, hetgeen tot kapitaalverlies kan leiden.
4.  In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.
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Conservatief

Referentievaluta 
EUR of USD

Minimale beleggingshorizon
4 jaar

Beleggingsdoelstelling
Deze beleggingsstrategie streeft ernaar de koopkracht van de portefeuille te beschermen 
tegen de inflatie, waarbij de portefeuille beperkt in waarde mag schommelen. De 
strategie streeft naar een iets hoger rendement dan dat van de obligatiemarkt, bij een 
vergelijkbare volatiliteit.

Assetallocatie en categorieën instrumenten
Het beleggingsadvies kan, afhankelijk van de door de Cliënt gekozen Beleggingsstrategie 
en zijn ESG-profiel 1, en in overeenstemming met het Beleggersprofiel van de Cliënt, 
betrekking hebben op alle typen instrumenten die staan omschreven in de aan de Cliënt 
overhandigde Beleggersgids. 

Uitsluitend ter illustratie: de allocatie van een op deze beleggingsstrategie gebaseerde 
standaardportefeuille 2 zou voor 20% à 40% kunnen zijn opgebouwd uit groei-
effecten (hoofdzakelijk aandelen en aandelenfondsen, maar ook trackers van 
beursindexen), met een neutrale allocatie van 30%. Het resterende deel van de 
portefeuille kan worden belegd in op vermogensbehoud gerichte effecten (hoofdzakelijk 
obligaties, obligatiefondsen en trackers van obligatie-indexen, maar ook alternatieve 
beleggingsfondsen van het type “absolute return”, fysiek goud via trackers (ETF’s) en 
contanten).

Op vermogensbehoud gerichte effecten hebben in principe een lager risico en een 
beperkter rendement 3 dan groei-effecten. Groei-effecten streven daarentegen naar 
vermogensgroei op lange termijn en hebben in principe een hoger (tot zeer hoog) 
risico en betere rendementsvooruitzichten op lange termijn 4 dan op vermogensbehoud 
gerichte effecten. 
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1.  Het volledige beleid betreffende de integratie van ESG-risico’s van de Bank is te vinden op www.banquedeluxembourg.com. Cliënten die geen internettoegang 
hebben of die een papieren versie van het beleid wensen te verkrijgen, worden verzocht contact op te nemen met hun gebruikelijke adviseur of zich kenbaar 
te maken aan de Bank. 

2.  De assetallocatie van de portefeuille van de Cliënt en de categorieën van instrumenten waaruit deze is samengesteld, hebben een specifiek karakter en 
kunnen in mindere of meerdere mate afwijken van die van een standaardportefeuille.

3.  Aan iedere belegging zijn risico's verbonden, hetgeen tot kapitaalverlies kan leiden.
4.  In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

14, boulevard Royal  –  L-2449 Luxemburg  –  Tel.: (+352) 499 24 -1 
banquedeluxembourg@bdl.lu  –  www.banquedeluxembourg.com
Société anonyme  –  RCS Luxembourg B5310  –  December 2022

Evenwichtig

Referentievaluta 
EUR of USD

Minimale beleggingshorizon
6 jaar

Beleggingsdoelstelling
Deze beleggingsstrategie heeft als doelstelling een gematigde vermogensgroei, waarbij 
de portefeuille enigszins in waarde mag schommelen. De strategie streeft naar een 
hoger rendement dan dat van de obligatiemarkt, bij een volatiliteit die aanmerkelijk lager 
is dan die van een portefeuille die uitsluitend in aandelen is belegd.

Assetallocatie en categorieën instrumenten
Het beleggingsadvies kan, afhankelijk van de door de Cliënt gekozen Beleggingsstrategie 
en zijn ESG-profiel 1, en in overeenstemming met het Beleggersprofiel van de Cliënt, 
betrekking hebben op alle typen instrumenten die staan omschreven in de aan de Cliënt 
overhandigde Beleggersgids. 

Uitsluitend ter illustratie: de allocatie van een op deze beleggingsstrategie gebaseerde 
standaardportefeuille 2 zou voor 40% à 60% kunnen zijn opgebouwd uit groei-
effecten (hoofdzakelijk aandelen en aandelenfondsen, maar ook trackers van 
beursindexen), met een neutrale allocatie van 50%. Het resterende deel van de 
portefeuille kan worden belegd in op vermogensbehoud gerichte effecten (hoofdzakelijk 
obligaties, obligatiefondsen en trackers van obligatie-indexen, maar ook alternatieve 
beleggingsfondsen van het type “absolute return”, fysiek goud via trackers (ETF’s) en 
contanten).

Op vermogensbehoud gerichte effecten hebben in principe een lager risico en een 
beperkter rendement 3 dan groei-effecten. Groei-effecten streven daarentegen naar 
vermogensgroei op lange termijn en hebben in principe een hoger (tot zeer hoog) 
risico en betere rendementsvooruitzichten op lange termijn 4 dan op vermogensbehoud 
gerichte effecten. 
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1.  Het volledige beleid betreffende de integratie van ESG-risico’s van de Bank is te vinden op www.banquedeluxembourg.com. Cliënten die geen internettoegang 
hebben of die een papieren versie van het beleid wensen te verkrijgen, worden verzocht contact op te nemen met hun gebruikelijke adviseur of zich kenbaar 
te maken aan de Bank. 

2.  De assetallocatie van de portefeuille van de Cliënt en de categorieën van instrumenten waaruit deze is samengesteld, hebben een specifiek karakter en 
kunnen in mindere of meerdere mate afwijken van die van een standaardportefeuille.

3.  Aan iedere belegging zijn risico's verbonden, hetgeen tot kapitaalverlies kan leiden.
4.  In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

14, boulevard Royal  –  L-2449 Luxemburg  –  Tel.: (+352) 499 24 -1 
banquedeluxembourg@bdl.lu  –  www.banquedeluxembourg.com
Société anonyme  –  RCS Luxembourg B5310  –  December 2022

Dynamisch

Referentievaluta 
EUR of USD

Minimale beleggingshorizon
8 jaar

Beleggingsdoelstelling
Deze beleggingsstrategie heeft als doelstelling een aanzienlijke vermogensgroei, waarbij 
de portefeuille veelvuldig en in sterke mate in waarde mag schommelen. De strategie 
streeft naar vermogensgroei op lange termijn, bij een volatiliteit die lager is dan die van 
een portefeuille die uitsluitend in aandelen is belegd.

Assetallocatie en categorieën instrumenten
Het beleggingsadvies kan, afhankelijk van de door de Cliënt gekozen Beleggingsstrategie 
en zijn ESG-profiel 1, en in overeenstemming met het Beleggersprofiel van de Cliënt, 
betrekking hebben op alle typen instrumenten die staan omschreven in de aan de Cliënt 
overhandigde Beleggersgids. 

Uitsluitend ter illustratie: de allocatie van een op deze beleggingsstrategie gebaseerde 
standaardportefeuille 2 zou voor 65% à 85% kunnen zijn opgebouwd uit groei-
effecten (hoofdzakelijk aandelen en aandelenfondsen, maar ook trackers van 
beursindexen), met een neutrale allocatie van 75%. Het resterende deel van de 
portefeuille kan worden belegd in op vermogensbehoud gerichte effecten (hoofdzakelijk 
obligaties, obligatiefondsen en trackers van obligatie-indexen, maar ook alternatieve 
beleggingsfondsen van het type “absolute return”, fysiek goud via trackers (ETF’s) en 
contanten).

Op vermogensbehoud gerichte effecten hebben in principe een lager risico en een 
beperkter rendement 3 dan groei-effecten. Groei-effecten streven daarentegen naar 
vermogensgroei op lange termijn en hebben in principe een hoger (tot zeer hoog) 
risico en betere rendementsvooruitzichten op lange termijn 4 dan op vermogensbehoud 
gerichte effecten. 
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1.  Het volledige beleid betreffende de integratie van ESG-risico’s van de Bank is te vinden op www.banquedeluxembourg.com. Cliënten die geen internettoegang 
hebben of die een papieren versie van het beleid wensen te verkrijgen, worden verzocht contact op te nemen met hun gebruikelijke adviseur of zich kenbaar 
te maken aan de Bank. 

2.  De assetallocatie van de portefeuille van de Cliënt en de categorieën van instrumenten waaruit deze is samengesteld, hebben een specifiek karakter en 
kunnen in mindere of meerdere mate afwijken van die van een standaardportefeuille.

3.  Aan iedere belegging zijn risico's verbonden, hetgeen tot kapitaalverlies kan leiden.
4.  In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

14, boulevard Royal  –  L-2449 Luxemburg  –  Tel.: (+352) 499 24 -1 
banquedeluxembourg@bdl.lu  –  www.banquedeluxembourg.com
Société anonyme  –  RCS Luxembourg B5310  –  December 2022

Groei

Referentievaluta 
EUR of USD

Minimale beleggingshorizon
10 jaar

Beleggingsdoelstelling
Deze beleggingsstrategie heeft als doelstelling de portefeuille volledig bloot te stellen 
aan de groei van de markt, waarbij de portefeuille plotseling en in sterke mate in waarde 
mag schommelen. De strategie streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Assetallocatie en categorieën instrumenten
Het beleggingsadvies kan, afhankelijk van de door de Cliënt gekozen Beleggingsstrategie 
en zijn ESG-profiel 1, en in overeenstemming met het Beleggersprofiel van de Cliënt, 
betrekking hebben op alle typen instrumenten die staan omschreven in de aan de Cliënt 
overhandigde Beleggersgids. 

Uitsluitend ter illustratie: de allocatie van een op deze beleggingsstrategie gebaseerde 
standaardportefeuille 2 zou voor 85% à 100% kunnen zijn opgebouwd uit groei-effecten 
(hoofdzakelijk aandelen en aandelenfondsen, maar ook trackers van beursindexen). Het 
resterende deel van de portefeuille kan worden belegd in op vermogensbehoud gerichte 
effecten (hoofdzakelijk obligaties, obligatiefondsen en trackers van obligatie-indexen, 
maar ook alternatieve beleggingsfondsen van het type “absolute return”, fysiek goud via 
trackers (ETF’s) en contanten).

Op vermogensbehoud gerichte effecten hebben in principe een lager risico en een 
beperkter rendement 3 dan groei-effecten. Groei-effecten streven daarentegen naar 
vermogensgroei op lange termijn en hebben in principe een hoger (tot zeer hoog) 
risico en betere rendementsvooruitzichten op lange termijn 4 dan op vermogensbehoud 
gerichte effecten. 
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