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Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beurs
vennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van 
België). Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 
‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het 
koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 
mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van 
de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden 
zijn hierop niet van toepassing. Deze publicatie mag niet als 
persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens 
& Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde 
financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis 
van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, 
dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. 
Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote 
risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet 
een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis 
om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie 
ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen 
waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel 
of gedeeltelijk verloren kan gaan. Medewerkers van Leo Stevens 
& Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen 

handelen in het financieel instrument. Eventuele rendementen 
die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 
geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de 
toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn 
dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen 
uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te 
worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn 
louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig 
zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde 
resultaten en rendementen beïnvloeden. De publicatie geeft 
de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel 
de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare 
bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de 
gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & 
Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele 
onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze 
publicaties. Niets in deze publicatie mag gereproduceerd 
worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is 
onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende 
rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen andere financiële 
instelling in België: puur en persoonlijk. 
Schildersstraat 33  –  2000 Antwerpen  –  T +32 242 03 70 
BTW BE0404.496.829  –  info@leostevens.com  –  www.leostevens.com

Welkom

Bent u op zoek naar de juiste partner om uw vermogen te 
beheren? Dit is uiteraard geen evidente keuze. Het gaat 
namelijk over uw levenswerk. 

De keuze van financiële instelling hangt voornamelijk af van de 
verwachtingen die u hierover heeft. Bent u op zoek naar een 
financiële instelling die op een authentieke manier omgaat 
met uw vermogen? En die dit niet enkel voor u doet, maar ook 
voor uw partner en kinderen? Dan bent u bij Leo Stevens aan 
het juiste adres. 

Wat ons uniek maakt? Onze aanpak is puur en persoonlijk. Uw 
vermogen is voor ons méér dan een cijfer. En dat nemen we 
bij Leo Stevens heel ernstig. Daarom ontwerpen we voor elke 
cliënt een plan op maat. Zodat u het advies krijgt dat volledig 
aansluit op uw wensen. 

Wilt u graag eens kennismaken met onze manier van werken? 
Dan bent u uiteraard steeds welkom bij ons op kantoor.  
Samen zoeken we naar het advies dat het best bij u en uw 
familie past. 

Vriendelijke groeten, Ive

Uw vermogen is voor ons méér 
dan een cijfer en dat nemen we 
bij Leo Stevens heel ernstig.
– Ive Mertens, CEO

“
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Onze missie? Uw vermogen.

Uw vermogen is uw levenswerk en dus een zeer persoonlijke 
kwestie. Daarom is vermogensbeheer bij Leo Stevens meer 
dan pure zakelijkheid. Voor ons primeert de menselijke relatie 
waarbij we u in alle vertrouwen begeleiden en adviseren.  
En u niet alleen. Ook uw partner, kinderen en dromen nemen 
we mee in het verhaal. Samen, over generaties heen. 

De relatie die we met u opbouwen is voor ons uiterst kostbaar. 
Ze groeit langzaam maar duurzaam. Zoals een parel die door 
de tijd gevormd wordt tot een juweel om te koesteren. 

Al 70 jaar zorgt de familie Stevens er samen met getalenteerde 
en toegewijde medewerkers voor dat het familiebedrijf nog 
altijd staat voor zijn authentieke waarden: integriteit, respect, 
engagement, waarde voor uw geld en proximiteit.  
Als familiebedrijf zijn wij gericht op het uitbouwen van een 
diepe vertrouwensband met onze cliënten met een duidelijke 
lange termijn focus. 

En daarom beheert Leo Stevens uw vermogen vandaag als 
geen andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.

Integriteit

Respect

Engagement

Waarde  
voor uw geld

Proximiteit

>70>70jj
opgericht  opgericht  

in 1948in 1948

3030
medewerkersmedewerkers 1,2 1,2 

miljard in miljard in 
beheerbeheer

44
generatiesgeneraties

Hoe is het allemaal begonnen?
Geïnspireerd door zijn vader, richtte Leo Stevens het bedrijf Stevens Exchange op. Later 
ontstond eveneens Leo Stevens, puur en persoonlijk vermogensbeheer. De langetermijnvisie 
en doorzettingsvermogen van Leo Stevens liggen aan de basis van het huidige familiebedrijf.

Wilt u meer weten over onze familiegeschiedenis? 
Lees dan zeker het artikel over het familieportret!

Margot Bertels Marc Stevens   Leo Stevens  Ingrid Stevens
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WIJ ZIJN EEN VERANTWOORDE ONDERNEMER

Verantwoord ondernemen is meer dan een label halen.  
Het is eerder een attitude en zit al jarenlang in ons DNA. 
Maar hoe doen we dit nu concreet?

FAMILIAAL
Als familiebedrijf met zijn 4de generatie hebben we een langetermijnvisie en nemen  
we onze beslissingen toekomstgericht, zonder gewin op korte termijn na te streven.  
We trachten voortdurend een balans te vinden tussen verstandig investeren en  
voorzichtig handelen. Op die manier creëren we een stabiele, duurzame omgeving.

VERMOGEN EN EMOTIE
Uw vermogen is meer dan een cijfer voor ons! Wij bieden immers financiële 
expertise aan, zowel op vlak van vermogensbeheer als op het gebied van 
financiële, fiscale en successieplanning. Daar bovenop hechten we evenveel 
belang aan de zorg en ommanteling van uw vermogen over relaties en generaties 
heen en aan de gevoelens en emoties die er onlosmakelijk mee verbonden zijn.

DUURZAAM IN ALLES WAT WE DOEN
Ons doel is een adequaat rendement op lange termijn realiseren maar we doen dit 
met oog voor het milieu en het welzijn van al onze stakeholders. We willen elke kans 
voor een beter milieu benutten. Bovendien streven we ernaar om ook het welzijn  
van onze medewerkers steeds te verbeteren.

GEËNGAGEERD
Onze medewerkers geven om hun cliënten. Ze hebben een enorme passie voor het  
vak dat verder gaat dan puur informeren. We willen ook meer bewustzijn creëren op  
vlak van financiële geletterdheid. Daarom organiseren we op regelmatige basis 
evenementen (LS Academy, Beurscafé, etc...) waarbij we onze expertise met onze cliënten 
delen. Ingrid Stevens schreef zelfs twee boeken waarin ze haar financiële kennis deelt.  
Bij Febelfin vertegenwoordigen we ook steeds de stem van de nichespeler.

COMPAGNON DE ROUTE
Wij bieden een ‘puur en persoonlijke’ dienstverlening aan avers van elke zweem van 
productverkoop. We gaan verder dan enkel het beheer van uw portefeuille. Door mee te 
denken met onze cliënten, gaan we zelfs veelal verder dan de vraag zelf.

U krijgt graag maatwerk? Daar zorgen we voor. 

Het opbouwen van uw portefeuille gebeurt volledig op uw maat
en kan op twee verschillende manieren. 

Vermogensbeheer
Bent u echter op zoek naar een 

 vertrouwens  persoon die het volledige 
beheer voor zijn of haar rekening 
neemt? Dan is vermogensbeheer 

perfect voor u. Hierbij beheren we uw 
beleggings portefeuille op basis van 

uw noden en behoeften

Vermogensbegeleiding 
Bij vermogensbegeleiding staat u 

zelf aan het roer van uw schip. Ideaal 
voor cliënten die zelf willen beslissen 

maar wel graag een klankbord 
wensen. Iemand die u ondersteunt 

om de juiste koers te varen.

En wat met vennootschappen?
Wilt u de cashreserves van uw (mana gement)vennootschap aan het werk zetten? Dan 
kiest u best voor beleggingen die voldoen aan de DBIaftrek. Wij creëerden hiervoor een 
specifiek fonds waardoor uw vennootschap geen belasting op de meerwaarde en de 
opbrengsten betaalt. Ook institutionele cliënten (grotere vennootschappen of VZW’s, 
congregaties, goede doelen etc...) kunnen beroep doen op onze dienstverlening.

MANDAAT VERMOGENSBEHEER VERMOGENSBEGELEIDING

Beschrijving klassiek vermogensbeheer, 
aangevuld met bijkomende 
diensten

pro en reactief advies/informatie
+ opvolging portefeuille
+ bijkomende diensten

Beleggings 
beslissing

Leo Stevens cliënt

Wat te 
verwachten? 

vermogensbeheer dat 
marktconforme rendementen/
risico nastreeft, successie- en 
vermogensplanning

2x per maand aanleveren 
ideeën, reactief uitgewerkt advies 
(4  stuks per jaar), infoverstrekking 
(twopager), LS Espresso, successie 
en vermogensplanning
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HOE WERKT DIT CONCREET?

We besteden ruime 
aandacht aan de 
gevoeligheden  
en emoties die 
onlosmakelijk 
samenhangen 
met uw vermogen. 
Respect en eerbied 
voor alle partijen 
zijn hierbij van 
het allerhoogste 
belang.

  Ingrid Stevens, 
Bestuurder  
Leo Stevens

“
U zoekt financiële gemoedsrust? Daar kunnen wij voor 
zorgen.

Vermogensanalyse 
We helpen uw vermogen in kaart te brengen. Samen 
inventariseren we alle componenten van uw vermogen. 
Zo krijgt u een beter zicht op wat u vandaag waard bent. 
Deze analyse van uw vermogen is cruciaal voor het 
ontwikkelen van de juiste strategie. Een strategie die we 
volledig op uw maat bouwen.

Waar kijken we naar? 

Ingrid schreef twee boeken waarin  
ze haar financiële kennis deelt.  
Met het boek ‘Financiële levensvragen’ 
wil ze mensen bewust sensibiliseren.  
In ‘Financiële zorgvragen’ toont ze  
dan weer enkele financiële, juridische 
en fiscale instrumenten om op de  
best mogelijke manier met 
zorgsituaties om te gaan.

ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN

PRIVÉ EN BEDRIJFSVERMOGEN

LENINGEN & VERZEKERINGEN 

OVERIGE MIDDELEN
(cash, kunst, etc ...)

Aandelen (fondsen & trackers)

Aandelen (fondsen & trackers)
Flexibele fondsen  
Hoogrentende obligatie (fondsen)  
Dividendaandelen

Kwaliteitsobligaties 
Cash

Samen bepalen we uw financieel plan
We brengen, samen met u, uw toekomstige cashflowbehoefte of overschot in kaart en
bepalen samen een passende investeringsstrategie.

Een correcte financiële planning is erop gericht onaangename verrassingen te vermijden en 
de toekomst optimaal voor te bereiden. Uiteraard houden we daarbij ook rekening met uw 
persoonlijke en ruimere familiale behoeften en doelstellingen; vandaag en in de toekomst.

Hoe doen we dit concreet? We splitsen het kapitaal op waarbij we eerst kijken wat er absoluut 
noodzakelijk is. Nadien gaan we beleggen in aandelen en fondsen die het leven voor u 
aangenamer maken. In een derde stap bekijken we samen wat we kunnen doen voor de ‘next 
generation’.

Hoe bepalen we uw investeringsstrategie?

We splitsen het kapitaal op  
en beleggen in functie van uw doelstellingen.

Onze ingrediënten voor een duurzaam 
vermogensbeheer: een gefundeerde lange termijn en 
thematische beleggingsvisie gecombineerd met een 
ervaren team dat waakt over uw vermogen.

 Riet Vijgen, Head of Discretionary Portfolio  
Management & Fund Manager

“

NEXT 
GENERATION

LEVEN 
AANGENAAM MAKEN

ABSOLUTE NOODZAAK
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Hoe creëer ik financiële gemoedsrust?

Een comfortabel  
leven? 

U wilt op een comfortabele 
manier van het leven 

genieten. Dat vinden we niet 
meer dan normaal. Met het 
juiste financiële plan, zorgen 

we ervoor dat u hier niet meer 
van moet wakker liggen.

Wat als alles  
duurder wordt? 

Hoe kan ik dezelfde   
levens standaard handhaven 

als alles duurder wordt?  
Hoe ga ik hier het  
beste mee om?  

Een terechte bezorgheid die 
we meenemen in uw plan.

Hoe uw pensioen 
voorbereiden? 

Misschien doet u al aan 
pensioensparen?  

Dan nog blijft het soms 
moeilijk in te schatten waarin 
u het best investeert om later 

van een goed aangevuld 
pensioen te kunnen genieten.

Dankzij uw persoonlijk financieel plan ontzorgen we u op elk belangrijk levensmoment.

Ons team. 
De drijvende kracht achter Leo Stevens.

Vraagt u  
zich ook af  
wat er gebeurt  
als u onbekwaam wordt?  
Of misschien stelt u zich wel 
de vraag welke de gevolgen 
van uw overlijden zullen 
zijn en hoe u de over dracht 
van uw vermogen naar de 
volgende generatie het best 
kan realiseren of nog op  
welke wijze u uw partner  
veilig kan stellen op een 
fiscaal vriendelijke wijze? 
Daar kan ik u mee helpen.

 Anouck Lejeune,  
Vermogens Planner

“
Vermogensplanning
Het sluitstuk van een financiële planning is 
vermogens planning waarbij we u bijstaan 
bij de structu rering en de over dracht van uw 
vermogen enerzijds en het in orde brengen van 
uw vermogensdocumentatie anderzijds. 

Een goede vermogensplanning focust zich o.a. op 
het opvangen van de wilsonbekwaamheid van u en/
of uw partner denk daarbij aan een zorgvolmacht 
maar zorgt er daarnaast ook voor dat conflicten 
tussen uw erfgenamen vermeden worden door 
reeds tijdens uw leven bepaalde stappen te 
ondernemen, waarbij ook het fiscale aspect niet uit 
het oog verloren wordt. 

Het is belangrijk dat uw planning op regelmatige 
tijdstippen onder de loupe wordt genomen en 
dat er indien nodig bijkomende actie wordt 
ondernomen. Hierbij houden we rekening met: 

• wijzigende familiale omstandigheden
• financiële noden die kunnen veranderen 
• een wetgeving die onderhevig is aan wijzigingen

Huwelijks- of 
samenlevingscontract
Samen bekijken we uw huwelijks 
of samen levingscontract in 

detail. Zo kunnen we dit optimaliseren of 
aanpassen.

Successiefactuur
Onze specialisten bekijken alles 
in detail en structureren uw 
vermogen. Zo kunnen we de 

successiefactuur aanzienlijk verminderen.

Nieuwe erfrecht wetgeving
De wetgeving verandert 
continu, ook het erfrecht. 
Onze experts zijn hiermee 

vertrouwd en op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen.

Zorgvolmacht
We willen allemaal een 
zorgeloze oude dag. Maar wat 
als u plots wilsonbekwaam 

wordt door een hersenbloeding of ongeval? 
Wie zorgt er dan voor uw vermogen? Onze 
experts nemen graag de tijd om dit met u in 
detail te bekijken.

IN CONCRETOIN CONCRETO
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Als onafhankelijk 
familiebedrijf zijn  
we vrij om onze 
overtuigingen te 
uiten en zo duurzame 
oplossingen te 
ontwikkelen die 
economische,  
sociale en ecologische 
waar creëren. 

“

Uw persoonlijke portefeuille:  
hoe zorgen we hiervoor?
Het is onze missie om onze cliënten  rekening houdend met 
hun risicoprofiel  een adequaat rendement te bieden. Dat 
rendement dient bovendien duurzaam te zijn.

1. DOEL VAN DE CLIËNT 
Vermogen is geen doel op zich maar een middel om de doelstellingen van u en uw familie te 
verwezenlijken. We beheren uw vermogen in functie van uw familiale situatie, uw behoeften en 
persoonlijke ambities en houden bijgevolg rekening met zowel ratio als emotie.

2. CONFORM RISICOPROFIEL
We bepalen uw risicoproiel op basis van uw ‘kennis en ervaring’ van de diverse inanciële instru
menten, hun complexiteit en de risico’s die eraan verbonden zijn, uw persoonlijke risicoattitude en 
uw financiële draagkracht. Uw portefeuille wordt opgebouwd conform dit risicoprofiel.

3. THEMATISCHE BELEGGINGSVISIE
Bij Leo Stevens investeren we uw vermogen vanuit een lange termijnvisie met de nodige deskun
digheid en een correcte riskreturn analyse. We zijn geen momentum beleggers, want market
timing is bijna onmogelijk. We beleggen alleen in wat we zelf begrijpen en geanalyseerd hebben. 
We doen dit steeds met extra focus op duurzaamheid want dit is een wezenlijk onderdeel van 
onze strategie. Uw investeringen worden continu getoetst aan de geldende  ESGnormen

4. PORTEFEUILLESAMENSTELLING
We beheren uw vermogen volgens uw beleggersprofiel waarbij we de mogelijkheid bieden 
om uw eigen accenten toe te voegen. Kortom, elke portefeuille is uniek. Deze invulling 
gebeurt op basis van volgende principes:
• We beleggen alleen in wat we zelf begrijpen en geanalyseerd hebben
• Elke belegging wordt beoordeeld op risico/rendement
• Verhandelbaarheid/liquiditeit ligt aan de basis

5. CONTINUE OPVOLGING EN STRATEGISCHE ALLOCATIE
Portefeuillebeheer is een continu proces waarin we dagdagelijks met de nodige toewijding 
de markten opvolgen om zo uw vermogen te laten groeien en het te beschermen. Hiervoor 
laten we ons leiden door 6 maatschappelijke megatrends.  

6. LEO STEVENS BELEGGINGSPROCES
We starten vanuit een algemene omschrijving van grote megatrends die ons leven en 
maatschappij bepalen en sturen. Vervolgens definieren we 6 tal thema’s die door deze 
megatrends gestuurd worden om uiteindelijk tot interessante investeringstopics en ideeen te 
komen. Het resultaat is een selectie van individuele aandelen en/of gediversifieerde fondsen of 
trackers waarvan we het groeipotentieel hoog inschatten. Hieronder vindt u deze 6 thema’s.

GEZONDHEID

  DUUR-
ZAAMHEID

TECHNOLOGIE

VRIJE TIJD 
 EN LUXE

SOURCING

  INFRA- 
STRUCTUUR
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Meet LS Connect 

We werken niet enkel puur en persoonlijk maar ook transparant. Uw beleggings portefeuille 
steeds online consulteren? Dan kan via LS Connect! Dit digitaal platform geeft u in één 
oogopslag het overzicht van alle beleggingsportefeuilles. Bovendien kan u deze pagina 
deels personaliseren door het geven van eigen namen aan uw portefeuilles en het instellen 
van uw eigen berekening van uw geconsolideerde waarde.   

Benieuwd naar meer?  
Bekijk dan zeker ons  
LS Connect filmpje!

Onze tarieven
Wij houden niet van onnodige kosten, wel van transparantie. In de tabel hieronder vindt u een 
overzicht terug van onze tarieven. Deze zijn afhankelijk van het type beheer dat u kiest voor uw 
vermogen en het servicepakket dat er tegenover staat. Uiteraard bekijken we de mogelijkheden 
graag met u in detail tijdens een persoonlijk gesprek.

MANDAAT VERMOGENSBEHEER VERMOGENSBEGELEIDING

Instapdrempel vanaf 250.000 EUR vanaf 500.000 EUR

Tarieven minder dan 1 mio: 1 % beheersfee
tussen 1 en 10 mio: 0,8 % beheersfee
meer dan 10 mio: 0,6 % beheersfee

0,4 % beheersfee (min. 4.000 EUR) 
+ transactiekosten

LS ART

Kunst verwondert, verrijkt, inspireert, verlegt 
grenzen en … verbindt. Precies die brede 
maatschappelijke houding wensen we 
bij Leo Stevens iedereen toe gaande 
van aandeelhouders, management en 
medewerkers tot onze cliënten. Daarom zal 
kunst duurzaam deel blijven uitmaken van 
onze bedrijfscultuur en meer en meer vorm 
krijgen in LS ART.

Enkele keren per jaar laten wij jonge, 
beloftevolle kunstenaars toe om 
gedurende enkele maanden hun werk 
te exposeren in onze exporuimte. Zo 
kunnen onze cliënten, collega’s en 
iedereen die hier passeert er steeds van 
genieten. Onderstaand werk is uit de 
expositie vanThomas Vandecasteele.

Als bestuurder van het KMSKA en eveneens 
betrokken bij het cultureel overleg van 
meerdere musea, tracht Ingrid Stevens 
de verbinding te leggen tussen de 
ondernemerswereld en het museale 
gebeuren. Zeker nu de financieringen van 
de overheid naar de culturele wereld toe 
aanzienlijk verminderd zijn, is het des te 
belangrijker dat deze twee werelden beter 
met elkaar samenwerken en veel moois 
kunnen realiseren.

Wij steunen

Leo Stevens draagt ook bij aan de 
maatschappij door goede doelen te steunen. 
We engageren ons elk jaar voor meerdere 
initiatieven en dit vanuit een zorgende, 
pedagogische of artistieke bewogenheid. 
Niet alleen door fondsenwerving maar 
zeker ook door het opnemen van meerdere 
concrete mandaten. Zo trachten we onze 
verantwoordelijkheid te nemen. Dit krijgt 
meer en meer vorm in LS Foundation.

Schoonheid trekt  
de aandacht. 
Persoonlijkheid 
verovert het hart. 

 Oscar Wilde

“

We kennen onze cliënten écht: de toepassing 
van de Know Your Customer regelgeving krijgt 
daardoor extra dimensie.

 Koen D’haluin, Bestuurder Leo Stevens
“
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In alles wat ik doe wil ik het verschil maken 
voor het welzijn van iedereen. Authenticiteit en 
mensen helpen staan bij mij centraal.

– Ive Mertens, Bestuurder & CEO
“

Ik ben een klankbord, een baken van rust en  
vertrouwen in goede én slechte tijden. Een wederzijdse,  

oprechte connectie is voor mij hierin heel belangrijk. 
Vanuit dit gevoel bouwen we samen iets moois. 

– Margot Bertels, Bestuurder & Certified Private Banker

“

Dankzij mijn functie bij Leo Stevens bouw  
ik mee aan een duurzame en welvarende  
wereld voor iedereen.

 Peter Van Den Broeck, Senior Private Banker
“

Integere, begrijpbare uitleg op basis van gedegen 
dossierkennis is mijn handelsmerk. Financiële gemoeds
rust realiseren voor mensen en hun familie is mijn doel. 
Vertrouwen en tevredenheid geven me voldoening.

– Koen D’haluin, Bestuurder

“

Het team van Leo Stevens maakt met plezier tijd voor u.  
Contacteer ons en dan plannen we samen een afspraak in.

Onafhankelijkheid  
op alle niveaus

> in eigen financiële analyses
> in management en 

aandeelhoudersstructuur 
> in selectie van financiële producten 
> in een scheiding tussen eigen middelen 

en de liquiditeiten van cliënten

Transparantie

> doorstorting van ristorno’s op 
beheersvergoedingen van  
derde partij fondsen in beheer

> uniforme transactiekost of all in fee
> LS Connect

Best execution

> continue afweging van beste prijs, 
laagste kost en meest liquide markt 

> voor eigen boek

Een totaalbenadering

> inzicht door overzicht  
> rekening houden met uw levenssituatie 

vandaag en morgen 
> estate planning met respect en eerbied 

voor alle partijen

Ontzorging en ommanteling  
van uw vermogen

> met focus op financiële gemoedsrust 
> bekeken over relaties en generaties 

heen

PROFESSIONELE EXCELLENTIE EMPATHISCHE BENADERING

Leo Stevens is uw compagnon de route, die u begeleidt op een 
puur en persoonlijke manier en daarvoor professionele excellentie 
combineert met een empathische benadering.

&

Heel wat cliënten zien mij als hun 
vertrouwenspersoon die hen begeleidt op de 

belangrijke momenten in hun leven.

 Karl Ruts, Certified Private Banker
“
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ONZE KRACHTLIJNEN SAMENGEVAT WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?



Mijn missie is een puur en persoonlijk 
portefeuillebeheer met aandacht voor de personen  
die achter de portefeuillenummers schuilen.

– Riet Vijgen, Head of Discretionary Portfolio Management 
& Fund Manager 

“
Bij het uitwerken van een vermogensplanning heb ik niet 
enkel aandacht voor de juridische en fiscale aspecten 
maar tevens voor het emotionele aspect. Op die wijze 
tracht ik voor eenieder een persoonlijk meesterwerk 
te maken aangepast aan de daadwerkelijke noden en 
bekommernissen van de cliënt.

– Anouck Lejeune, Estate Planning

“
Geïnteresseerd zijn in en zorg dragen voor cliënten en

hun vermogen, daar gaat het om. Het is meer dan
enkel cijfers; het is cliënten verzorgen en ontzorgen.

Dat is geen job, dat is plezier!

– Jo Goiris, Certified Private Banker

“ Bovenal is het belangrijk om optimistisch en enthousiast 
te zijn. Voor mezelf maar ook voor de mensen om mij 

heen, mijn enthousiasme is mijn kracht.

– Nadine Letiexhe, Private Banking Assistente
“

Bankieren gaat vandaag de dag verder dan louter 
portefeuillebeheer. Mensen ontzorgen en adviseren in 

alle facetten van vermogen, dat is waar ik voor sta.

– Kristof Anthonis, Certified Private Banker 
“

Eerlijk en correct handelen in het belang van 
iedereen, dat ligt mij nauw aan het hart.

– William Vankerckhoven, Certified Private Banker
“ Met een warm onthaal en een efficiënte ondersteuning 

probeer ik ervoor te zorgen dat de cliënten zich zo goed 
mogelijk thuis voelen bij Leo Stevens.

– Heidi De Haes, Private Banking Assistente
“

Persoonlijk vind ik de quote van B. Franklin perfect 
passen bij hoe ik naar onze business kijk: “The bitterness 
of poor quality remains long after the sweetness of low 
price is forgotten”.

– Thomas Laermans, Advisory Portfolio Management

“
WIJ KIJKEN ER ALVAST WIJ KIJKEN ER ALVAST 

NAAR UIT  NAAR UIT  
U TE ONTMOETEN!U TE ONTMOETEN!
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PUUR & PUUR & 
PERSOONLIJKPERSOONLIJK

IETS VOOR IETS VOOR 
JOU?JOU?
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WWW.LEOSTEVENS.COM


