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Vele cliënten hebben er sedert enkele 
maanden voor gekozen hun portefeuille 
ook via het internet te raadplegen. Ook 
de correspondentie (aan-en verkoop-
borderellen, couponafrekeningen, …)  
over de portefeuillerekeningen is voort-
aan via ‘webportfolio’ ter beschikking.

Webportfolio
tips & tricks

Even herhalen...
U surft naar onze website www.leoste-
vens.com; vervolgens klikken de Neder-
landstaligen op de vermelding ‘Welkom’ 
waardoor zij op de homepage van de 
website van Leo Stevens & Cie terecht-
komen. Hierop kan éénieder naar belie-
ven rondkuieren.

Rechtsboven ziet u de vermelding ‘PORT-
FOLIO ACCESS’. Als u hierop klikt dan 
komt u terecht op nevenstaande pagina 
waar respectievelijk het loginnummer en 
het wachtwoord ingevoerd wordt.

NUTTIG OM WETEN
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Tips & tricks

1
De enveloppe met cijfertje op een rode ronde achtergrond mag aangeklikt 
worden. Een eerder gezonden emailbericht wordt hernomen. U kan de post 
die werd aangekondigd raadplegen in het bestand ‘Uittreksels’.

2

3

4

De berekeningsdatum kan gewijzigd worden door te klikken op de kalender of 
door gewoon een andere datum in te tikken. Alle info zoals waarde portefeuil-
le, rendementsberekening en verderop ook de waardering van de individuele 
waarden worden dan opnieuw opgeladen met gegevens van de overeenkom-
stige gekozen datum.

Fonds doorkijk: cliënten die een portefeuille hebben met fondsen, kunnen het vakje 
naast ’fonds doorkijk’ aanvinken door aan te klikken. De rubriek ‘fondsen’ wordt dan 
prompt opengebroken naar de activaklassen zoals cash, obligaties, aandelen, … Dit 
laat toe het werkelijke (aandelen)risico beter in te schatten.

Als het PDF-icoon  wordt aangeklikt dan kan de klassieke rapporte-
ring, zoals die vroeger en ook nu nog periodiek per post wordt opge-
stuurd, worden geopend.

Andere toepassingen kunnen in een cliëntencontact aan bod komen. Wie vragen heeft bij het raadplegen van de portefeuil-
le(s) kan bij onze private bankers en hun assistentes allicht verduidelijking vinden. Aarzel niet hen ook hierover aan te spreken.
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Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglemen-

teerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Finan-

ciële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsgebied’ 

zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire me-

dedeling. 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 fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie 

overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-

antwoordelijkheid 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 aan-

bevelingen 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, verwach-

tingen 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. Hoe-

wel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan 

de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet ge-

garandeerd 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.


