
 > Beleggingsrekening op naam van het kind
 > Geld opzij zetten voor een (buitenlandse) studie, rijbewijs, wereldreis, … 
 > Gewoon online in 5 minuten te openen 
 > Al vanaf € 25 per maand beleggen in maar liefst 1.650 verschillende aandelen en 2.400 obligaties 

Kalo Bagijn, directeur Brand New Day (3 kinderrekeningen): “De spaarrente is lager dan de inflatie. En als je ook nog eens elk jaar 
1,2% vermogensrendementsheffing moet betalen, teer je met een spaarrekening in op je geld. Omdat je voor een kind voor een 
lange tijd geld opzij zet, is beleggen voor een steeds grotere groep ouders een goed alternatief.” 

De kinderrekening van Brand New Day

De ouder opent online de rekening voor het kind. Dit is in een paar minuten gebeurd. De rekening staat op naam van het kind. 
Iedereen (ouders, opa en oma, …) mag geld storten op de rekening. Elke storting is een schenking aan het kind. Ouders mogen per 
jaar maximaal € 5.229 belastingvrij schenken, alle andere sponsoren maximaal € 2.092. Over het opgebouwde vermogen hoeft 
het kind later geen schenk- of erfbelasting te betalen. 

Geen verplichtingen

Het openen van de rekening is gratis en vanzelfsprekend is er geen verplichting om geld te storten. Als er geld gestort wordt, is het 
minimumbedrag € 25. Het geld van het kind wordt zéér breed gespreid belegd: in de 1.650 grootste beursgenoteerde bedrijven 
ter wereld en in 2.400 verschillende obligaties. Ondanks de grote spreiding zijn de jaarlijkse beleggingskosten zeer laag. De ouder 
bepaalt hoe er belegd wordt en ziet online hoe het er met het geld voorstaat: de actuele waarde, het rendement én tot op de cent 
de betaalde kosten.

Master in het buitenland: € 85 per maand

Wat moet je per maand opzij zetten voor een masteropleiding in het buitenland? Of een 4-jarige studie? Hieronder staan enkele 
voorbeelden. Per voorbeeld zie je een indicatie van wat het nu kost, wat je dan over 18 jaar nodig hebt als de inflatie elk jaar 2,5% 
is en wat je elke maand opzij moet zetten om dit bedrag op te bouwen. 

Wat kost dat nu? Wat kost dat over 18 jaar? Wat kost dat per maand?

Rijbewijs € 2.500 € 3.900 € 11

Studie € 52.800 € 82.350 € 224

1-jarige studie buitenland € 20.000 € 31.200 € 85

Aanbetaling op een huis € 100.000 € 156.000 € 424

Dikke disclaimer: benodigde inleg na aftrek van alle kosten voor een neutraal profiel. Deze voorbeelden zijn indicatief en afhankelijk 
van een aantal variabelen… vooral het toekomstige rendement. Kijk voor een uitleg van de cijfers op brandnewday.nl/kinderrekening.

Nieuw van Brand New Day: de kinderrekening 
Niet sparen, maar beleggen voor de toekomst van je kind

Persbericht
Amsterdam, 17 september 2014

Meer informatie 

Kalo Bagijn, oprichter
Tel: 020 – 75 85 380
Email: kbagijn@brandnewday.nl
www: brandnewday.nl/kinderrekening



Over Brand New Day

We hebben Brand New Day opgericht om een alternatief te bieden voor de grote verzekeraars. Want die kunnen wel wat concur-
rentie gebruiken om lekker fris te blijven. Wij vinden dat het anders moet in verzekeringsland: lage kosten, begrijpelijke producten 
en gewoon on-Nederlands hard rennen voor je klant. Calvinistisch in kosten, Bourgondisch in service. Dat is ons DNA. Dat zit bij 
ons in elke vezel. Zo hebben we het in het verleden gedaan – óók toen dat nog niet in de mode was – en zo blijven we het in de 
toekomst doen.

Brand New Day is zelfstandig
Wij zijn geen onderdeel van een andere bank of verzekeraar. We hebben dit bedrijf in 2010 zelf opgericht… met eigen geld, eigen 
risico en eigen Ikea-meubilair. Onze marges zijn laag, maar Brand New Day is geen charitatieve instelling. Ook wij willen winst 
maken. Maar wel winst uit eerlijke handel, net als de bakker op de hoek. Wij zijn ervan overtuigd dat je met eerlijke handel en on-
Nederlandse service uiteindelijk veel klanten krijgt. En dan komt die winst vanzelf. Die strategie werkt, want we groeien hard. Op 
dit moment zijn wij ruim 100.000 particuliere rekeninghouders en 1.000 bedrijven van dienst. En daar zijn we best trots op. 

Onze diensten 
Bij Brand New Day beleg je voor de toekomst, voor een doel op lange termijn. Dat kan mét fiscaal voordeel (aanvullend pensioen, 
aflossing van de hypotheek, gouden handdruk), maar natuurlijk ook zonder (kinderrekening, beleggingsrekening). Vanaf 2012 kun-
nen bedrijven hun collectief pensioen bij onze PPI onderbrengen. En vanaf 2013 zijn we ook levensverzekeraar en bieden we onze 
eigen overlijdensrisicoverzekering aan. 
 


