Tarievenlijst

Alle tarieven zijn excl. 21% BTW

ursvisie
Abonnement Beursvisie:
3 maanden
6 maanden
12 maanden

EUR 89
EUR 169
EUR 299

Betalingscondities:
Een abonnement op onze Beursvisie is incl. online inzage beleggingsportefeuille, mutatieberichten
en de selectielijst Fondsen & Trackers.
Abonnementen voor de Beursvisie kunnen uitsluitend via de website www.goldencrosses.nl worden
afgesloten. De betaling vindt vooraf plaats via iDEAL. Uw abonnement gaat in vanaf het moment van
betaling. U ontvangt hiervan een digitale factuur.

Cursus Geld & Effecten¹:
Organisatie geregeld door Golden Crosses, incl. drank en zaalhuur:
10 modules van 1,5 uur. Het minimum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Het volledig pakket van 10 modules per deelnemer:
• incl. 3 maanden abonnement op onze Beursvisie
Per module, per deelnemer:

EUR 625
EUR 85

Betalingscondities:
De betaling vindt vooraf plaats via onze website www.goldencrosses.nl via iDEAL.
U ontvangt hiervan een digitale factuur.

Cursus op uitnodiging, organisatie regelt drank en zaalhuur:
Het volledige pakket van 10 modules²:
• excl. een reiskostenvergoeding van EUR 1 per gereden kilometer
• incl. 3 jaar abonnement op onze Beursvisie per deelnemer

EUR 2.250

Betalingscondities:
De betaling vindt vooraf plaats via een factuur, te betalen in 3 termijnen.
De eerste termijn dient betaald te zijn voor aanvang van de modules 1 t/m 4, de tweede termijn
voorafgaand aan de modules 5 t/m 7 en de laatste termijn voor aanvang van de modules 8 t/m 10.
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Persoonlijke beurscoach:
Uurtarief per afspraak:
• met een minimum van EUR 150 per afspraak
• excl. een reiskostenvergoeding van EUR 1 per gereden kilometer

EUR 150

Betalingscondities:
U ontvangt na elke afspraak een factuur.

Golden Crosses Premium:
Jaarpakket:
Dit pakket bestaat uit de volgende diensten:
EUR 3.000
• Inzicht in de Golden Crosses beleggingsportefeuille;
• Mutaties in de beleggingsportefeuille worden met u gedeeld en toegelicht;
• Cursus Geld & Effecten via video;
• Ieder kwartaal een persoonlijke afspraak van 1,5 uur;
• Onbeperkte mogelijkheid tot telefonisch overleg over al uw beleggingsvragen;
• Jaarabonnement op onze Beursvisie;
• Gratis deelname aan lezingen, georganiseerd door Golden Crosses.
Betalingscondities:
De betaling vindt achteraf plaats op basis van kwartaalfacturering.

Kwartaalpakket:
Dit pakket bestaat uit de volgende diensten:
EUR 875
• Inzicht in de Golden Crosses beleggingsportefeuille;
• Mutaties in de beleggingsportefeuille worden met u gedeeld en toegelicht;
• Cursus Geld & Effecten via video;
• Eén persoonlijke afspraak van 1,5 uur;
• Onbeperkte mogelijkheid tot telefonisch overleg over al uw beleggingsvragen;
• Kwartaalabonnement op onze Beursvisie.
• Gratis deelname aan lezingen, georganiseerd door Golden Crosses.
Betalingscondities:
De betaling vindt vooraf plaats via een factuur.

Voor beide pakketten geldt een reiskostenvergoeding van EUR 1 per gereden kilometer.
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Beleggingsspel:
Maatwerkbijeenkomst op uitnodiging, organisatie regelt drank en zaalhuur:
Per beleggingsspel (ongeacht het aantal te spelen spelronden):
• excl. een reiskostenvergoeding van EUR 1 per gereden kilometer

EUR 500

Betalingscondities:
Voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u een factuur voor de aanbetaling van EUR 200. Deze
dient uiterlijk een week voor de aanvang van de presentatie betaald te zijn. Het resterende bedrag
wordt na de bijeenkomst gefactureerd. Bij een volgende bijeenkomst vindt de betaling achteraf
plaats via een factuur.

Lezingen:
Organisatie geregeld door Golden Crosses, incl. drank en zaalhuur:
Het minimum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Per deelnemer:

EUR 40

Betalingscondities:
De betaling vindt vooraf plaats via onze website www.goldencrosses.nl via iDEAL.
U ontvangt hiervan een digitale factuur.

Maatwerkpresentatie op uitnodiging, organisatie regelt drank en zaalhuur:
Per presentatie:
• excl. een reiskostenvergoeding van EUR 1 per gereden kilometer

EUR 500

Betalingscondities:
Voor aanvang van de eerste presentatie ontvangt u een factuur voor de aanbetaling van EUR 200.
Deze dient uiterlijk een week voor aanvang van de presentatie betaald te zijn. Het resterende
bedrag wordt na de presentatie gefactureerd. Bij een volgende presentatie vindt de betaling
achteraf plaats via een factuur.

¹ Voor de inhoud van de verschillende modules van onze cursus Geld & Effecten verwijzen wij u naar
onze website www.goldencrosses.nl.
² Maatwerkoplossingen over de samenstelling van de modules en de duur van de
cursusbijeenkomsten zijn in onderling overleg mogelijk.
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