VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING PROSPECTUS
1. INLEIDING
In dit document treft u het voorstel tot wijziging van het prospectus van het Paraplufonds
Nederlandse Beleggingsfondsen per 9 april 2019 en de toelichting daarop aan.
2. WIJZIGINGEN
Het prospectus zal worden aangepast op de hierna opgenomen onderdelen.


ACTUALISERING
Ieder jaar actualiseert de beheerder het prospectus onder meer op grond van het
nieuwe jaarbericht, gewijzigde wet- en regelgeving, verduidelijkingen en
taalverbeteringen.



NAAMSWIJZIGING
De naam Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen zal worden gewijzigd in:
W&O Beleggingsfondsen.



KOSTEN

W&O Bright
New World
W&O Europees
Aandelenfonds
W&O Europees
Obligatiefonds

Beheervergoeding

Transactiekostenvergoeding

1,2%

0,33%

1%

0,33%

0,8%

0,25%

Toetredingskosten
bij iedere
aankoop
van participaties

Uittredingskosten
bij iedere
verkoop
van participaties

0,5% van de
afgifteprijs

1,25% van de
afgifteprijs

Afhandeling
waardeoverdracht/
voortijdige
beëindiging fiscaal
gefaciliteerd
beleggen

Kosten
digitale
applicaties

-

-

Bij het switchen tussen subfondsen geldt een tarief van 0,5% over de waarde van de uittreding,
indien deze waarde geheel wordt herbelegd in een ander subfonds.



TOE- EN UITTREDING
Met betrekking tot ieder subfonds vindt toe- en uittreding iedere 1e en 3e dinsdag van
de maand plaats.



PERSOONSGEGEVENS
Door het verstrekken van persoonsgegevens verleent iedere belegger/participant de
beheerder en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector
toestemming om zich te laten informeren over hun producten en diensten.



PARTICIPATIES VOOR OPBOUW VAN FISCAAL GEFACILITEERD VERMOGEN /
GEBLOKKEERDE PARTICIPATIES
Een belegger die wil participeren in de subfondsen om fiscaal gefaciliteerd vermogen
op te bouwen krijgt van de b
gefaciliteerd opbouwen van vermogen is het ook mogelijk om het vrijgekomen fiscaal
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gefaciliteerd vermogen tot uitkering te laten komen. In dat geval krijgt u van de
b
Het is belangrijk dat de belegger de informatie in deze offerte goed leest en bij
eventuele onduidelijkheden of vragen contact opneemt met de beheerder voor
nadere uitleg. Door het versturen van de aanvraag naar de beheerder en de storting
van gelden op de rekening van het paraplufonds gaat de belegger akkoord met de
inhoud van het prospectus en van de offerte.



STORTINGEN
Door het storten van gelden op de rekening van het paraplufonds, de
stortingsrekening genaamd, gaat de belegger/participant akkoord met de
toepasselijkheid van het gehele prospectus.
Het is niet mogelijk om rechtstreeks op de rekening van de subfondsen te storten.
Voor iedere storting van gelden op de rekening van het paraplufonds geeft de
belegger/participant opdracht aan de beheerder hoe deze gelden moeten worden
verdeeld over de beschikbare subfondsen.



BEWAARDER
De vergoeding voor de bewaarder zal over een gewijzigd fondsvermogen worden
berekend.
FONDVERMOGEN

VERGOEDING BEWAARDER (EXCL. BTW)

-

0,05%
-

0,04%

68.951.903,-



0,03%

JOUW
JOUW is als handelsnaam toegevoegd aan de beheerder Wijs & van Oostveen Fund
Management B.V.

Amsterdam, 9 maart 2019
De beheerder
Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.

De bewaarder
KAS Trust & Depositary Services B.V.
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