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Rendement op jaarbasis in %
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Sinds introductie

* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Bron: Datastream)
Datum: 30-04-2018. Het weergegeven rendement verwijst naar de gepresenteerde
aandelenklasse van het fonds. De in het verleden behaalde resultaten zijn gebaseerd op de
periode voorafgaand aan de datum van het fact sheet. De berekening van de in het
verleden behaalde resultaten houden rekening met lopende kosten exclusief belastingen en
instap- en uitstapkosten, en omvat herbelegde dividenden.

*MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Bron: Datastream)
Datum: 30-4-2018. Het weergegeven rendement verwijst naar de gepresenteerde aandelenklasse van het fonds. Jaarlijkse rendementen per
kalenderjaar worden vastgesteld op 31/12. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houden rekening met lopende kosten
exclusief belastingen en instap- en uitstapkosten, en omvat herbelegde dividenden.

Beleggingsstrategie
Het deelfonds heeft tot doel de aandeelhouders kapitaalgroei op
lange termijn te bieden. Het deelfonds belegt binnen de
onderstaande beleggingsbeperkingen in activa van bedrijven en
bestudeert daarbij nauwlettend hun capaciteit om de
internationale milieu-, sociale en corporate governance-normen
na te leven, en met name in bedrijven die het potentieel hebben
om de opkomende markten te ontgroeien en eventueel
internationale spelers te worden. Dit deelfonds belegt wereldwijd
minimaal drie vierde van zijn totale activa (exclusief contanten) in
aan aandelen gerelateerde effecten uitgegeven door bedrijven
die in opkomende markten zijn gevestigd of daar het grootste
deel van hun economische activiteit uitoefenen. De opkomende
PDUNWHQRPYDWWHQODQGHQLQ/DWLMQV$PHULND2RVW(XURSD$]Ls
Afrika en het Midden-Oosten. Het deelfonds kan maximaal 25%
van zijn totale activa (exclusief contanten) via Stock Connect in
Chinese A-aandelen beleggen. Het deelfonds zal door
beleggingen en/of posities in contanten aan andere valuta's dan
de basisvaluta worden blootgesteld. Het deelfonds kan derivaten
JHEUXLNHQYRRUHIILFLsQWSRUWHIHXLOOHEHKHHURPULVLFRWHEHSHUNHQ
en/of om extra kapitaal of inkomen te genereren. Een derivaat is
een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde
van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet
kosteloos of risicovrij. Het deelfonds kan participeren in een
effectenbeleningsprogramma. Elke belegger kan zijn aandelen in
het deelfonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit
deelfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan
zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. De prestaties van dit
deelfonds worden vergeleken met de MSCI Emerging Markets
Net Return Index, maar de effecten waarin belegd wordt, kunnen
vrij worden gekozen. Deze aandelenklasse kan eenmaal per jaar
dividenden uitkeren, na de jaarlijkse algemene vergadering. Het
deelfonds is in USD uitgedrukt. Beleggingen in deze
aandelenklasse worden in EUR betaald. Door schommelingen in
de USD/EUR-koers kunnen de resultaten in EUR van de
aandelenklasse aanzienlijk verschillen van de resultaten van het
deelfonds in USD.

Ontwikkeling van de NIW van het fonds JHwQGH[HHUGRS VLQGV

*MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Bron: Datastream)
Het weergegeven rendement verwijst naar de gepresenteerde aandelenklasse van het fonds. Het rendement wordt dagelijks berekend op NIW tot
NIW-basis (na aftrek van kosten en toepasbare belastingen) in de basisvaluta van het desbetreffende sub-fonds, bruto-inkomsten en dividenden
herbelegd, exclusief in- en uitstapkosten. Datum: 30-4-2018. In- en uitstapkosten kunnen invloed hebben op het rendement. De weergegeven
resultaten zijn in het verleden behaald. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement;
het is mogelijk dat beleggers niet het volledige beleggingskapitaal terugkrijgen. De waarde van aandelen kan als gevolg van het
beleggingsbeleid van het deelfonds sterk fluctueren en wordt niet gegarandeerd. Indien de valuta van het betreffende deelfonds verschilt
van de valuta van het land waar de belegger is gevestigd, is de belegger blootgesteld aan valutarisico: de prestatie varieert omhoog of omlaag,
afhankelijk van valutaschommelingen. De resultaten zijn omgezet uit de basisvaluta van het subfonds (namelijk: USD).
'HRIILFLsOHUHIHUHQWLHLQGH[YDQKHWIRQGVLV06&,(PHUJLQJ0DUNHWV1HW5HWXUQ,QGH[PHWLQJDQJYDQ23/08/2016+HWIRQGVKDGJHHQRIILFLsOH
referentie index voor deze datum. De resultaten van het fonds worden vergeleken met de MSCI Emerging Markets - Net Return Index sinds
oprichting van het fonds.

Risico- en opbrengstprofiel
De indicator meet het risico van prijsschommelingen in de fondscertificaten op basis van de volatiliteit over
de laatste 5 jaar en rangschikt het fonds in categorie 6. Dat betekent dat aan de aankoop van rechten van
deelneming in het fonds een hoger risico op dergelijke schommelingen verbonden is.
Merk op dat categorie 1 niet betekent dat er sprake is van een risicoloze belegging.
De historische gegevens die voor de berekening van de synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet
altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van de icbe, aangezien de categorie in de
toekomst kan veranderen.
De volgende risico's zijn van wezenlijke relevantie voor de icbe, maar worden niet op adequate wijze
bestreken door de synthetische indicator. Zij kunnen resulteren in een hoger verlies:
Tegenpartijrisico: Een tegenpartij (d.w.z. een instelling die diensten verleent zoals bewaring van activa of
die als tegenpartij optreedt bij derivaten of andere instrumenten) kan insolvent worden en in gebreke
blijven op zijn verplichtingen tegenover het deelfonds.
Derivatenrisico: Derivaten worden gebruikt om het risiconiveau van het deelfonds te verhogen, te
YHUODJHQRIWHKDQGKDYHQ'H]HILQDQFLsOHLQVWUXPHQWHQKDQJHQDIYDQGHZDDUGHYDQHHQRQGHUOLJJHQG
actief. Een kleine schommeling in de prijs van het onderliggende actief kan de prijs van een derivaat fors
doen schommelen en aanzienlijke verliezen veroorzaken.
Risico van specifieke gebeurtenissen (event risico): Onvoorspelbare gebeurtenissen zoals
GHYDOXDWLHVUHQWHGDOLQJHQSROLWLHNHRQWZLNNHOLQJHQHQ]NXQQHQKHWGHHOIRQGVQHJDWLHIEHwQYORHGHQ
Liquiditeitsrisico: In bepaalde omstandigheden kan het moeilijk zijn om bepaalde activa tegen een
redelijke prijs te verkopen. In dergelijke gevallen kunnen zij dan ook onder hun waarde verkocht worden.
Aan China verbonden risico's: Vergeleken met landen die over het algemeen als meer ontwikkeld
worden beschouwd, hebben beleggingen op het Chinese vasteland een hoger risico op financieel verlies,
niet in de laatste plaats vanwege operationele en regelgevingsrisico's.
Voor meer informatie over de risico's van het deelfonds wordt verwezen naar de sectie "Bijzondere
risicowaarschuwingen" in het prospectus.

Risico- en Opbrengstprofiel

1

2

Lager risico

3

4

5

6

7

Hoger risico

Gekenmerkt door lagere Gekenmerkt door hogere
inkomsten
inkomsten

Fact Sheet | april 2018
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (AP-EUR)
Sub-fonds van de Nordea 1, SICAV, een beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht, die beheerd wordt door Nordea Investment Funds S.A., een bedrijf van de groep
Nordea Bank AB.

Fondsgegevens
Kerncijfers
Opbrengst op jaarbasis in %**
Volatiliteit in %**

Fonds Benchmark*
3,4

3,4

15,2

13,9

Alfa in %**

0,0

%qWD

1,0

Sharpe-ratio**

0,2

Correlatie**

0,9

Informatieratio**

0,0

Tracking error in %**

5,3

Introductiedatum

5-12-2014

Valuta

EUR

Aandelenklasse
Fondscategorie
0,3

ISIN

* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Bron: Datastream)
** Gegevens op jaarbasis over een periode van 3 jaar
'HRIILFLsOHUHIHUHQWLHLQGH[YDQKHWIRQGVLV06&,(PHUJLQJ0DUNHWV1HW5HWXUQ,QGH[
PHWLQJDQJYDQ+HWIRQGVKDGJHHQRIILFLsOHUHIHUHQWLHLQGH[YRRUGH]HGDWXP
De resultaten van het fonds worden vergeleken met de MSCI Emerging Markets - Net
Return Index sinds oprichting van het fonds.
Rendementen zijn in EUR

Maximale terugkoopprovisie in %

Distributie

Maximale conversieprovisie in %

Sedol

BTGD1Y6

WKN

A12GFX
NEMSAPE LX

Aantal posities

48

Fondsbeheerder

Maximale instapprovisie in %

AP
LU0994703998

Bloomberg ticker

Jaarlijkse beheerprovisie in %

1,50
5,00
geen
1,00

Distributieprovisie in %

geen

Dividendbelasting

30 %

Lopende kosten
Swing factor

1,81
max. 1,75% van de NIW

Taks op beursverrichtingen (T.O.B.)

het niets

Fundamental Equities

Laatste NIW

109,15

Beheerd vermogen (Mln USD)

3.532,71

Minimale belegging (EUR)

0

Activa-allocatie
Land

Fonds

Sector

Fonds

China

31,07

Informatietechnologie

42,18

India

14,62

Financials

24,09

Zuid-Korea

13,97

Luxe consumptiegoederen

9,64

Taiwan

10,58

Gezondheidszorg

7,51

%UD]LOLs

6,21

Onroerend Goed

6,46

Zuid-Afrika

5,08

Industrie

3,61

17,92

Anderen

5,97

Netto liquiditeiten

0,55

Anderen
Netto liquiditeiten

0,55

Grootste posities in %
Naam van het Effect

Land

Sector

Samsung Electronics

Zuid-Korea

Informatietechnologie

Weging
8,26

Tencent Holdings

China

Informatietechnologie

7,34

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Taiwan

Informatietechnologie

6,22

Alibaba Group Holding ADR

China

Informatietechnologie

5,99

Itau Unibanco Holding

%UD]LOLs

Financials

3,87

Naspers

Zuid-Afrika

Luxe consumptiegoederen

3,85

Ping An Insurance Group Co of China

China

Financials

3,66

Housing Development Finance

India

Financials

3,33

AIA Group

Hongkong

Financials

3,14

Phoenix Mills

India

Onroerend Goed

2,79
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Verkarende woordenlijst van Technische Termen
Belangrijke informatie: De in dit document vermelde informatie, meningen en gegevens vormen geen beleggings-, juridisch, fiscaal of andersoortig advies en dienen niet
te worden gebruikt bij het nemen van een beleggings- of andersoortig besluit.
ABS (Asset-Backed Security): een financieel actief gewaarborgd door een lening, lease of schuldvordering andere dan vastgoed en mortgage-backed securities. .
Alfa: Het verschil in rendement tussen een beleggingsportefeuille en een bepaalde benchmark. Een positieve alfa betekent dat de belegger t.o.v. die index een premie heeft
verdiend. Een positieve alfa van 1,0 betekent dat het fonds 1% beter heeft gepresteerd dan zijn referentie-index. Een negatieve alfa van 1,0 betekent dat het fonds 1% is
achtergebleven op zijn referentie-index.
Benchmark: Een index van dezelfde of een vergelijkbare aandelenklasse ten opzichte waarvan het rendement van een belegging wordt beoordeeld.
%qWD0DDWVWDIYDQYRODWLOLWHLWXLWJHGUXNWDOVGHSURFHQWXHOHSULMVYHUDQGHULQJYDQHHQHIIHFWWRYHHQSULMVYHUDQGHULQJYDQppQSURFHQWYDQHHQUHSUHVHQWDWLHYHPDUNWLQGH[
*HHIWDDQLQKRHYHUUHGHLQNRPVWHQYDQHHQIRQGVGHPDUNWIOXFWXDWLHVYROJHQ(HQEqWDYDQ1EHWHNHQWGDWGHSULMVYDQKHWIRQGVGHPDUNWEHZHJLQJYROJW(HQEqWDYDQ
minder dan 1EHWHNHQWGDWGHYRODWLOLWHLWYDQKHWIRQGVODJHULVGDQGLHYDQGHPDUNWHHQEqWDKRJHUGDQ1 betekent dat het fonds volatieler is dan de markt.
Correlatie: Meet over een bepaalde periode in het verleden het verband tussen twee variabelen. Hiermee wordt gemeten hoe het fonds en de benchmark zich ten opzichte
van elkaar bewegen. De waarde ervan ligt tussen -1 en +1. Een waarde van +1 betekent dat als de benchmark stijgt of daalt, het fonds onmiddellijk in dezelfde richting
beweegt. Een waarde van -1 betekent dat als de benchmark stijgt of daalt, het fonds onmiddellijk in de tegenovergestelde richting beweegt. Een waarde van 0 betekent dat
de benchmark en het fonds zich totaal onafhankelijk van elkaar bewegen.
Discretionaire cashflow: Het bedrag dat overblijft als alle mogelijke beleggingsprojecten met een positieve netto contante waarde zijn gefinancierd en alle verplichte
betalingen zijn uitgevoerd.
Duration to worst: De duration van een obligatie berekend met betrekking tot de vroegste call datum of maturiteit van de obligatie, welke het eerste tot stand komt.
Gemiddelde looptijd: de gewogen gemiddelde tijdsduur tot de vervaldatum van alle vastrentende instrumenten in portefeuille.
Informatieratio: Is een maatstaf van het voor risico gecorrigeerde rendement en wordt berekend door het verwachte actieve rendement te delen door de tracking error,
waarbij het actieve rendement het verschil is tussen het rendement van het effect en dat van de gekozen benchmark, en de tracking error de standaarddeviatie van het
actieve rendement. Het meet het verwachte actieve rendement van de portefeuille van de beheerder, gedeeld door de hoogte van het risico dat de beheerder t.o.v. de
EHQFKPDUNQHHPW+RHKRJHUGHLQIRUPDWLHUDWLRKRHKRJHUKHWDFWLHYHUHQGHPHQWYDQGHSRUWHIHXLOOHWRYKHWJHQRPHQULVLFRHQKRHHIILFLsQWHUGHEHKHHUGHU
Lopende kosten:+HWFLMIHUYDQGHORSHQGHNRVWHQLVJHEDVHHUGRSGHNRVWHQYDQYRULJMDDUHQNDQYDQMDDUWRWMDDUYDULsUHQ+HWRPYDWYHUJRHGLQJHQ]RDOVGHMDDUOLMNVH
beheervergoeding, registratiekosten, bewaarkosten en distributiekosten, maar omvat niet de instap- en uitstapkosten. Voor meer informatie over kosten verwijzen wij de
belegger naar het hoofdstuk over kosten van het meest recente Prospectus van het fonds.
MBS (Mortgage-backed Security): W\SHYDQ$%6ZDDUYDQGHRQGHUOLJJHQGHZDDUGHJHNRSSHOGLVDDQppQRIPHHUGHUHK\SRWKHNHQ
Modified Duration: Maatstaf die aangeeft in hoeverre de waarde van een vastrentende belegging gevoelig is voor renteschommelingen, deze maatstaf laat toe om de
frequentie van de kapitalisatie van de rente in rekenschap te nemen. Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen, terwijl een dalende rente juist tot een stijging van de
obligatiekoersen leidt. Hoe hoger de duration, hoe groter de negatieve impact van rentestijgingen op obligatiekoersen.
NIW (Netto inventariswaarde): de waarde per aandeel van een beleggingsfonds
Opbrengst op jaarbasis: Het rendement van een belegging in de loop der tijd, uitgedrukt als een tijdsevenredig jaarpercentage. Het rendement is berekend aan de hand
YDQGHDFWXDULsOHPHWKRGH
Rating:'HUDWLQJV]LMQEHSDDOGRSEDVLVYDQHHQLQWHUQPRGHOGDWJHEDVHHUGLVRSGHUDWLQJVYDQGHRIILFLsOHUDWLQJDJHQWVFKDSSHQ15DINRUWLQJYDQ³Not Rated´betekent
dat geen enkel ratingagentschap een rating toewijst aan dit effect.
Sharpe-ratio: Maatstaf voor de extra opbrengsten van een portefeuille ten opzichte van de totale variabiliteit ervan. Geeft aan of de inkomsten van een portefeuille te
danken zijn aan slimme beleggingskeuzes of dat ze het gevolg zijn van grotere risico's. Een hogere ratio duidt op een sterkere voor risico aangepast rendement.
Swing factor: In het swing factor mechanisme wordt de intrinsieke waarde van het fonds voor elke intekening/verkoop door inkomende en uitgaande beleggers van een
bepaalde datum aangepast, naar boven in geval van een positieve netto-instroom of naar beneden in geval van een negatieve netto-instroom. Zo worden de
transactiekosten voor in- en uitstroom geneutraliseerd en wordt de fondsperformance niet aangetast. Meer informatie over swing factor vindt u in het prospectus.
Tracking error: Hiermee wordt gemeten in welke mate de ontwikkeling van het rendement van de beheerder overeenkomt met die van de benchmark en wordt gedefinieerd
als de standaarddeviatie van het extra rendement van een fonds t.o.v. dat van de benchmark.
Volatiliteit: Verwijst naar de mate van onzekerheid ofwel het risico dat verbonden is aan de omvang van de waardeschommelingen van een effect. In het algemeen geldt:
hoe hoger de volatiliteit van een effect, hoe hoger het daaraan verbonden risico.
Weighted Average Rating: gewogen gemiddelde van de ratings van de effecten in de relevante portefeuille.
Year to first call: Tijd (in Jaren) tot de eerste datum waarop een vervroegd aflosbare obligatie kan worden afgelosd.
Yield to worst in %: Het laagst mogelijke rendement dat op een obligatie kan worden ontvangen zonder dat de emittent in gebreke is.
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Bron (tenzij anders vermeld): Nordea Investment Funds S.A. Periode (tenzij anders vermeld): 29-3-2018 - 30-4-2018. Het weergegeven rendement verwijst naar de
gepresenteerde aandelenklasse van het fonds. Het rendement wordt dagelijks berekend op NIW tot NIW-basis (na aftrek van kosten en toepasbare belastingen) in de valuta
van het desbetreffende aandelenklasse van het fonds, bruto-inkomsten en dividenden herbelegd, exclusief in- en uitstapkosten. Datum: 30-4-2018. In- en uitstapkosten
kunnen invloed hebben op het rendement. De weergegeven resultaten zijn in het verleden behaald. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare
indicatie voor toekomstig rendement; het is mogelijk dat beleggers niet het volledige beleggingskapitaal terugkrijgen. De waarde van aandelen kan als gevolg van
het beleggingsbeleid van het deelfonds sterk fluctueren en wordt niet gegarandeerd. Indien de valuta van het betreffende aandelenklasse van het fonds verschilt van de
valuta van het land waar de belegger is gevestigd, is de belegger blootgesteld aan valutarisico: de prestatie varieert omhoog of omlaag, afhankelijk van valutaschommelingen.
+HWJHQRHPGHVXEIRQGVLVHHQVXEIRQGVYDQ1RUGHD6,&$9HHQ/X[HPEXUJVHEHOHJJLQJVYHQQRRWVFKDSPHWYHUDQGHUOLMNNDSLWDDO 6RFLpWpG ,QYHVWLVVHPHQWj&DSLWDO
9DULDEOH GLHUHFKWVJHOGLJLVRSJHULFKWQDDU/X[HPEXUJVUHFKWHQFRQIRUP(XURSHVH5LFKWOLMQ(*YDQGH5DDGYDQMXOLGLHJHFUHsHUGLVYRRURQEHSDDOGH
duur. Dit document is reclamemateriaal en vermeldt niet alle relevante informatie over de deelfondsen die worden voorgesteld. Elke beslissing om te beleggen in NordeaIRQGVHQPRHWZRUGHQJHQRPHQRSEDVLVYDQKHWKXLGLJHSURVSHFWXVHQGHHVVHQWLsOHEHOHJJHUVLQIRUPDWLH .,,' GLHEHVFKLNEDDU]LMQVDPHQPHWKHWKXLGLJHMDDU
en halfjaarverslag, dat u gratis in elektronische vorm in het Engels en lokale taal kunt verkrijgen bij Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box
782, L-2017 Luxembourg, Luxemburg, bij onze plaatselijke vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Kantoor Brussel, Rue de Loxum, 25, Brussel, B%HOJLsRIYDQRQ]HGLVWULEXWHXUVDOVRSZZZQRUGHDEHBeleggingen in afgeleide producten en in valutatransacties kunnen onderhevig zijn aan aanzienlijke
VFKRPPHOLQJHQGLHGHZDDUGHYDQHHQEHOHJJLQJNXQQHQEHwQYORHGHQMet beleggingen in opkomende markten gaat een groter risico-element gepaard. Als gevolg van
het beleggingsbeleid van het fonds kan de waarde van de aandelen sterk schommelen en kan deze niet worden gegarandeerd. Beleggingen in aandelen en
schuldbewijzen, die door banken zijn uitgegeven, kunnen onderworpen zijn aan het risico van het bail-in mechanisme (dat wil zeggen dat aandelen en
schuldbewijzen kunnen worden afgeschreven om ervoor te zorgen dat de meest onverzekerde schuldeisers van een instelling passende verliezen dragen) zoals
voorzien in EU-richtlijn 2014/59 / EU. Meer informatie over beleggingsrisico¶s die gepaard gaan met deze subfondsen vindt u in het desbetreffende document met
HVVHQWLsOHEHOHJJHUVLQIRUPDWLH .,,' GDW]RDOVKLHUERYHQEHVFKUHYHQWHYHUNULMJHQLV Nordea Investment Funds S.A. heeft besloten de kosten voor research te dragen
d.w.z. zulke kosten zijn gedekt door bestaande aan kosten gerelateerde overeenkomsten (Management-/Administratie-Vergoeding). Nordea Investment Funds S.A. publiceert
alleen informatie over producten en geeft geen beleggingsadvies. U kunt meer informatie verkrijgen bij uw financieel adviseur. Hij/zij kan u onafhankelijk advies geven over
Nordea Investment Funds S.A.. Gepubliceerd door Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, B.P. 782, L-2017 Luxembourg, Luxemburg, dat een vergunning heeft
van de Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg. Bron (tenzij anders vermeld): Nordea Investment Funds S.A. Informatie over de nettoinventariswaarde van het subfonds. De intrinsieke waarde wordt gepubliceerd in de nationale dagbladen "De Tijd" en "L¶Echo". U vindt deze eveneens op de website
www.nordea.be . Tenzij anders vermeld, zijn alle weergegeven opinies die van Nordea Investment Funds S.A. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid
zonder voorafgaande toestemming. De omvang van fiscale voordelen en verplichtingen is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. In
geval van een klacht, dan kunt u contact opnemen met de Compliance Officer van Nordea Investment Funds S.A. per post op het volgende adres: Nordea Investment Funds
S.A., Compliance Officer, PO Box 782, L-2017 Luxemburg, via e-mail (complaints@nordea.lu), per fax (+352 43 88 75 06) of rechtstreeks met het management van Nordea
,QYHVWPHQW)XQGV6$RI1RUGHD%DQN6$.ODFKWHQNXQQHQHYHQHHQVZRUGHQLQJHGLHQGELMGH%HOJLVFKHRPEXGVGLHQVWGH2PEXGVPDQLQYHUEDQGPHWILQDQFLsOH
conflicten (Ombudsfin), North Gate II, Koning Albert II-laan, 8, 1000 Brussel, tel. +32 2 545 77 70, Fax + 32 2 545 77 79, e-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be schriftelijk of via
een online formulier beschikbaar op www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen.

