Zilver bijsluiter

Beleggingsobject zilver van Holland Gold
Gebruik deze Bijsluiter Zilver vóór u overgaat tot het beleggen in zilver met opslag.
Vergelijk deze Bijsluiter Zilver ook met de bijsluiter van andere beleggingsobjecten.
Lees ook het prospectus, de offerte en de algemene voorwaarden.
Let op! Er wordt gerekend met een eenmalige inleg van €20.000. Uw persoonlijke keuzes en situatie
kunnen van invloed zijn op de resultaten die in deze bijsluiter vermeld worden.
Meer informatie: www.definancielebijsluiter.nl of vraag een adviseur.
Heeft u vragen?
Holland Gold
Arcadialaan 16b
1813 KN Alkmaar
Tel: +31 (0)88 46 88 400
of neem contact op met een adviseur.

Let op!
Er wordt gerekend met een
eenmalige inleg van €20.000.

Deze Bijsluiter zilver is opgesteld op 8 januari 2020 volgens voorschriften van de AFM. De AFM
houdt toezicht op sparen, lenen, beleggen en verzekeren.
Let op! De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Holland Gold een ontheffing verleend voor
het vaste format van de Financiële Bijsluiter, zoals voor beleggingsobjecten is voorgeschreven in de
Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De Bijsluiter Zilver dient als
alternatief voor de Financiële Bijsluiter, maar is conform andere richtlijnen opgesteld.

Wat houdt de aankoop van zilver in opslag in?

Wat zijn de risico’s?

U gaat

U moet

U kunt

beleggen

edelmetaal aankopen en
dit laten opslaan
Vraag naar het bedrag en vraag waarin u
belegt

een bedrag bijeen krijgen bij
verkoop van het edelmetaal.

Risico dat u uw inleg niet terugkrijgt
Bij een looptijd van 3 jaar

Bij een looptijd van 20 jaar

Voor alle risico's van het beleggingsobject wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het
beleggingsprospectus.

Wat kan er gebeuren in het ergste geval?

u kunt uw volledige inleg kwijtraken

Wat zijn de kosten?

De kosten bij een voorspelling van een waardevermeerdering van de belegging van 4% per jaar

eenmalige
inleg

wat u overhoudt

rendement na
kosten

€ 800

=
=

€ 19.565

-2,18% per jaar

Na 1 jaar

€ 20.000

-

rendement

€ 1.235

+
+

Na 5 jaar

€ 20.000

-

€ 2.116

+

€ 4.333

=

€ 22.217

+2,12% per jaar

Na 10 jaar

€ 20.000

-

€ 3.431

+

€ 9.605

=

€ 26.174

+2,73% per jaar

Na 20 jaar

€ 20.000

-

€ 6.979

+

€ 23.822

=

€ 36.843

+3,11% per jaar

kosten

Het rendement per jaar wordt in ieder scenario (na 1 jaar, na 5 jaar, na 10 jaar, na 20 jaar) weergegeven, omdat dit product op ieder moment
beëindigd kan worden. Bij ieder scenario is eenmalig rekening gehouden met de kosten die de verkoop van het beleggingsobject met zich meebrengt.

Wat kan zilver in opslag opbrengen?

Historisch scenario (20 jaar)

4% Scenario

De opbrengst bij een voorspelling op basis
van een waardevermeerdering van de
belegging van gemiddeld 5,85% per jaar

€60.000,00

De opbrengst bij een voorspelling op basis
van een waardevermeerdering van de
belegging van gemiddeld 4% per jaar

€40.000,00

€ 53.770
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De opbrengst bij een voorspelling op basis
van een waardevermeerdering van de
belegging van gemiddeld -4% per jaar
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€ 31.549

€30.000,00
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Wat gebeurt er bij eerder beëindigen?
Eerder beëindigen

Gevolgen

bij uw overlijden

Uw bezit vervalt aan uw nabestaanden
Vraag naar de voorwaarden

bij opzeggen (bijvoorbeeld bij scheiding,
baanverlies, arbeidsongeschiktheid)

U bent altijd vrij uw bezit te verkopen.
Na aftrek van de kosten vervalt
de opbrengst aan u.
Vraag naar de bedragen

