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Gratis met de tram in Antwerpen dankzij MeDirect Bank 
 
MeDirect.be, dé fondsenbank, lanceert een tram zonder instap- of uitstapkosten. Een 
primeur voor België. Vanaf vandaag t.e.m. dinsdag 31 januari rijdt iedereen kosteloos 
met de MeDirect.be-tram op lijn 7 in Antwerpen, die voor de gelegenheid volledig in 
een blauw MeDirect-jasje is gestoken. Zeer herkenbaar en vooral kosteloos voor elke 
passagier. 
 
Een leuke actie waarmee de bank de link legt met haar sterk fondsenaanbod: op 97% van hun 
fondsenselectie rekent MeDirect Bank immers geen instap-, uitstap- of transactiekosten aan. Enkel 
de beheersvergoeding van de fondsenbeheerders betaalt u wel, zoals bij alle banken en brokers. Een 
deel van die vergoeding storten de fondsbeheerders door aan MeDirect Bank en dat is voor hen 
voldoende. 
 

 
 

Minder kosten en meer keuze bij dé online fondsenbank 
 
“Wie fondsen koopt via een gespecialiseerde online bank of broker, heeft niet alleen het voordeel 
van de lage kosten, maar vaak ook is de keuze een heel pak groter dan bij de traditionele 
huisbankier”, zegt Xavier De Pauw, CEO van MeDirect Bank. Zo kiest MeDirect Bank er voor geen 
eigen huisfondsen aan te bieden maar wel een wereldwijde selectie van meer dan 500 
beleggingsfondsen. 
 
  



Niet iedereen heeft echter de tijd, het geduld en de kennis om zelf een goed gespreide 
beleggingsportefeuille samen te stellen en ook op te volgen. MeDirect Bank biedt ook hiervoor 
enkele oplossingen: 
 

 Handige lijsten van topfondsen per categorie 

 Kant-en-klare Modelportefeuilles met 8 tot 13 fondsen per portefeuille, samengesteld met 
financiële experts als Morningstar en MijnKapitaal 

 Online Vermogensbeheer op basis van fondsen, aan een fractie van de kost van het 
traditionele vermogensbeheer. U laat het werk over aan beleggingsexperts en betaalt enkel 
een beheersvergoeding van 0,30% tot max 0,61% per jaar, afhankelijk van het belegde 
bedrag 

 
Bij het beleggen is het steeds belangrijk te letten op de kosten want deze hebben een negatieve 
impact op het rendement. Bij MeDirect spaart u alvast enkele kosten uit en geniet u nu ook van de 
gratis MeDirect-tram. Zo kunt u extra profiteren van de eindejaarsfeesten. 
 
 

Over MeDirect Bank 
 
MeDirect Bank NV is een Belgische bank die eenvoudige spaar- en beleggingsproducten 
aanbiedt met als doel iedereen de mogelijkheid te geven het beste uit zijn geld te halen. 
Sinds de lancering in 2013 zijn er al meer dan 21.500 klanten die in totaal meer dan 1 
miljard euro (totaal spaargelden en beleggingen particuliere klanten) aan MeDirect hebben 
toevertrouwd. Maar liefst 96% van de klanten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. 
 
Het spaargeld bij MeDirect valt onder het Belgische depositogarantiestelsel, dat tegoeden 
tot €100.000 per persoon, per bank, garandeert. En alle beleggingen worden 
ondergebracht in gescheiden beleggingsrekeningen bij robuuste, betrouwbare, wereldwijde 
bewaarders (’custodians’). 
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