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Wat is beleggen?
Beleggen is geld uitgeven aan iets in de hoop dat het
meer waard wordt. De meeste mensen beleggen in
aandelen en obligaties.
Als u aandelen koopt, krijgt u een stukje van een
bedrijf: een aandeel. Als het bedrijf winst maakt,
kan het bedrijf dit aan de aandeelhouders uitkeren.
U ontvangt dan dividend. Als u obligaties koopt,
leent u geld uit aan bijvoorbeeld een bedrijf of een
overheid. U krijgt rente over het uitgeleende geld.
En u weet ook precies wanneer de lening
terugbetaald moet zijn.
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De 3 grootste misverstanden
over beleggen
Misschien twijfelt u over of beleggen u past.
Bijvoorbeeld omdat u niet veel kennis heeft van de beurs.
Of omdat u niet genoeg geld heeft om te beleggen.
Maar beleggen is eigenlijk voor iedereen.
We zetten de 3 grootste misvattingen over beleggen op een rij
		 Beleggen is hetzelfde als gokken
		Beleggen is niet zonder risico. Uw inleg kan inderdaad minder waard worden. Maar u kunt uw risico’s
beperken. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw geld te beleggen in fondsen, waarbij u uw risico spreidt.
U kunt bijvoorbeeld in verschillende fondsen inleggen.

		 Om te kunnen beleggen, hebt u veel geld nodig
		Beleggen kan ook met kleine bedragen. Bij Centraal Beheer kunt u met elk gewenst bedrag beleggen.
Bijvoorbeeld € 50,-. U kunt ook maandelijks een klein bedrag inleggen. Houd wel altijd wat geld achter de
hand voor onverwachte uitgaven.

		 Om te kunnen beleggen moet u elke dag de beurs volgen
		Dat klopt niet. Er zijn verschillende (mix)fondsen waar u in kunt beleggen. Meer dan 240 professionals zijn
elke dag met die beleggingen bezig. Onze fondsbeheerders houden de marktontwikkelingen goed in de gaten.
Als het nodig is, passen zij de samenstelling aan. U kunt uw beleggingen bekijken in Mijn Centraal Beheer of
in de Centraal Beheer app. Zo weet u hoe u ervoor staat.

Bij beleggen komen wel kosten kijken
Alle aanbieders van beleggen berekenen kosten. Centraal Beheer is de goedkoopste aanbieder volgens
vergelijkingssite Beleggingsmatch. Deze kosten betaalt u voor beleggen:
• lopende kosten: 0,60% per jaar, verwerkt in de koers;
• aankoopkosten: 0,30% per keer.
• U betaalt geen verkoop- en switchkosten.
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Uw voordelen op een rij
De voordelen van beleggen bij Centraal Beheer
	Lage kosten
	Uw beleggingen worden beheerd door Achmea Investment Management. Net als
Centraal Beheer onderdeel van Achmea. Achmea Investment Management beheert
meer dan € 130 miljard. Omdat we groot inkopen houden we onze kosten laag.

Makkelijk zelf online beleggen via iDEAL of internetbankieren
	U kunt uw aankopen en verkopen heel makkelijk zelf regelen. U kunt beleggen
door geld vanaf uw bankrekening naar uw beleggingsrekening over te maken. U kunt
dat 1 keer doen of vaker. Of zelfs elke maand met een automatische overboeking.
Ook kunt u op elk gewenst moment uw beleggingen weer verkopen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
	Onze fondsbeheerders kijken bij het kiezen van aandelen en obligaties naar het
gedrag van bedrijven en landen. Daarbij letten ze op milieu, maatschappij en goed
bestuur. We sluiten omstreden bedrijven en landen uit. Bijvoorbeeld fabrikanten
van kernwapens. Op de website van Achmea IM leest u per beleggingsfonds of en
hoe wij ons verantwoord beleggingsbeleid toepassen.
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Zo werkt beleggen bij
Centraal Beheer
Bij Centraal Beheer kunt u beleggen in 3 losse fondsen
en 5 mixfondsen. Een mixfonds combineert verschillende
soorten beleggingen. Denk daarbij aan aandelen,
obligaties en grondstoffen. Met de ene belegging loopt
u meer risico dan met de andere. U bepaalt zelf hoeveel
risico u wilt lopen. En wat u wilt inleggen.
Zo werkt het:
		Na het openen van uw beleggingsrekening
krijgt u toegang tot Mijn Centraal Beheer

		 Wij houden u op de hoogte
		In Mijn Centraal Beheer ziet u uw opdrachten

		In onze online klantomgeving

en uitgevoerde transacties. Ook vindt u daar

‘Mijn Centraal Beheer’ ziet u de waarde en koers

automatische berichten en bijvoorbeeld uw

van uw beleggingen. In grafieken laten we handig

jaaroverzicht. Centraal Beheer publiceert verder

het rendement en de ontwikkeling van uw

ieder kwartaal een fondsupdate. En we houden

beleggingen zien.

u op de hoogte van het laatste nieuws.

		In Mijn Centraal Beheer kunt u handelen
in de mixfondsen

		 Altijd makkelijk bij uw geld
		Verkopen is heel eenvoudig. U geeft ons gewoon

		Met iDEAL doet u makkelijk een aankoop.

een verkoopopdracht online. Is uw opdracht voor

Ook kun moeiteloos wisselen naar een ander

14.30 uur op een beursdag bij ons binnen?

beleggingsfonds. En met hetzelfde gemak

Dan verkopen we uw beleggingen de eerst

geeft u een verkoop door. Wij maken het geld

volgende beursdag. 2 werkdagen daarna

automatisch over naar uw bankrekening. De status

boeken we het geld naar uw tegenrekening.

van de opdracht is te zien in een overzicht.

Meestal staat het dan de volgende dag op uw
tegenrekening.

		 U kunt ook maandelijks beleggen
		Dat doet u met een periodieke overboeking

		Wilt u niet meer beleggen bij Centraal Beheer of

vanaf uw bankrekening. Zo bepaalt u zelf

heeft u uw doel bereikt? Dan is het stoppen van

wanneer u begint en wanneer u stopt.

uw rekening snel geregeld.

Wij beleggen het geld automatisch in uw
beleggingsfondsen.
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Zo opent u een
Beleggingsrekening
1.		 Kies het fonds dat bij u past
		U kunt kiezen uit verschillende beleggingsfondsen. Met een verschillend risico en rendement.
Op onze website kunt u ontdekken welk fonds bij u past.

2.		 Vul uw gegevens in
		 U vraagt uw beleggingsrekening heel makkelijk aan via onze website.

3.		 Maak € 0,01 over
		Voordat wij uw rekening actief maken, moeten wij volgens de wet uw gegevens controleren. Dat doen wij met
een overboeking van € 0,01 die u naar ons overmaakt. Met iDEAL is dit snel en eenvoudig geregeld.

4.		 Doe uw eerste overboeking
		Als we uw gegevens gecontroleerd hebben, kunt u beginnen met beleggen. Dat doet u heel simpel in onze
online klantomgeving ‘Mijn Centraal Beheer’.

centraalbeheer.nl/beleggen

7

Centraal Beheer Beleggen

Inhoud

06
Goed om te weten
Er zijn enkele zaken voor ons
en u belangrijk. Hieronder leest
u wat u als klant van ons kunt
verwachten.

Welke gegevens verwerken wij?
Bij het aangaan van een verzekering of
financiële dienst hebben wij uw gegevens
nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, adres en
woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en

Wat doen wij en wie zijn wij?

bankrekeningnummer.

Wij bieden verzekeringen en andere financiële

We kunnen nog meer gegevens van u

diensten aan. Rechtstreeks en ook via

verwerken.

adviseurs die met ons samenwerken. Zo bent u
goed verzekerd op de manier die bij u past.

Wilt u precies weten welke gegevens wij
verwerken en waarvoor?

Centraal Beheer is een handelsnaam van

Kijk dan online op centraalbeheer.nl/privacy in

Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr.

ons Privacy Statement.

18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het
beheren van beleggingsinstellingen beschikt

Geen toegang tot internet en wilt u het Privacy
Statement op papier ontvangen?

Achmea Investment Management B.V. over

Stuur dan een brief naar:

een vergunning van de Stichting Autoriteit

Centraal Beheer

Financiële Markten en is zij opgenomen in het

Postbus 9150

register van de AFM onder nummer 15001209

7300 HZ Apeldoorn

Het kantooradres van Achmea Investment
Management B.V.:

Krijgt u liever geen informatie over onze
producten en diensten?

Handelsweg 2

Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken?

3707 NH Zeist

Stuur dan een brief naar:
Centraal Beheer
Postbus 54

centraalbeheer.nl

7300 AB Apeldoorn

Uw Privacy en Achmea
Centraal Beheer is onderdeel van de Achmea

Of vul het webformulier op onze site in:

Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea

centraalbeheer.nl/webformulier

B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking
van persoonsgegevens.Tot de Achmea Groep

Bent u het niet met ons eens?

behoren bijvoorbeeld: Interpolis, Zilveren

Of heeft u een klacht over een product of

Kruis, FBTO.

dienst van Achmea Bank? Dan horen wij dit
graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk
helpen.
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Heeft u een klacht?
Dien uw klacht in bij de klachtenmanager. Dat

Wilt u uw klacht niet indienen bij de
klachtenmanager of het KiFiD?

kan op 3 manieren:

Of bent u niet tevreden over de behandeling of

• Stuur een brief: Postbus 54, 7300 AB

de uitkomst hiervan? Dan kunt u uw klacht
voorleggen aan de Nederlandse rechter. Behalve

Apeldoorn
• Bel ons: (013) 461 2000

als de wet of internationale verdragen iets ander

Stuur een e-mail: klachten.achmea.bank@achmea.nl

bepalen.

Bent u niet tevreden over onze oplossing?

U kunt uw klacht aan het KIFID ook voorleggen

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij

via het Europees ODR Platform

uw klacht oplossen? Dan kunt u terecht bij het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Staan er fouten in deze brochure?

(KiFiD).

Wij hebben de informatie in deze brochure met

Het KiFiD helpt alleen particulieren. U kunt niet

veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle

bij het KiFiD terecht als u een klacht heeft

informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk

namens een bedrijf.

kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet

KiFiD

aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die

Postbus 93257

fout.

2509 AG Den Haag
Telefoonnummer: (070) 333 8999

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?

KiFiD.nl

Uw en onze rechten en verplichtingen staan in
de productvoorwaarden. Staat hierin wat anders

Voor deze financiële dienst geldt het Nederlands

dan in deze brochure? Dan gelden de

recht.

productvoorwaarden.
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Contact met Apeldoorn
Stuur een e-mail
info@centraalbeheer.nl
Chat met ons
Dat kan eenvoudig via onze app.
Stuur een brief
Centraal Beheer, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn
Bel ‘Even Apeldoorn’ (055) 579 8303
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur en
op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. Wij helpen u graag verder.

27043 21.03

centraalbeheer.nl/beleggen

