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Beleggen is namelijk áltijd maatwerk en daarom willen wij u graag goed 

leren kennen.  Om voor u een optimale portefeuille samen te stellen, willen 

we weten:

• Hoe ziet u uw toekomst? Waar droomt u van? Wat is belangrijk voor u?

• Waar staat u nu?

•  Waar voelt u zich comfortabel bij? Durft u wat risico te lopen of zorgt 

dat voor slapeloze nachten? 

Daarmee kunnen wij aan de slag met het samenstellen van uw beleg-

gingsportefeuille die op uw lijf geschreven is. Een portefeuille waarmee u:

• vormgeeft aan uw toekomst

• uw (financiële) doelen dichterbij haalt

• met een gerust hart uw vermogen laat groeien én goed slaapt

Beleggen is pure ratio
Uw vermogen is een optelsom van uw inspanningen in uw werkend leven. 

Of van de generaties voor u. Het is tegelijkertijd ook uw toekomst. En die 

van uw kinderen of andere belanghebbenden. Vanzelfsprekend dus dat 

u dat bezighoudt. Stel je voor dat... Scenario’s die door uw gedachten 

schieten.

Als vermogensbeheerders is het onze verantwoordelijkheid om uw 

beleggingsportefeuille te beheren en te laten groeien. De ontwikkelingen 

op de financiële markten volgen we puur rationeel; feiten combineren wij 

met onze kennis en vooral ervaring die we in de afgelopen jaren hebben 

opgebouwd. Emoties? Daar is in het beleggingsproces geen ruimte voor. 

We gaan uiterst zorgvuldig om met uw vermogen. Daar mag u blind op 

vertrouwen. 

Onze manier van werken
We zeiden het al: beleggen is voor ons maatwerk. Maar daarbij hanteren 

we een aantal vaststaande uitgangspunten:

•  We maken beleggingskeuzes op basis van de meest moderne we-

tenschappelijke inzichten. Dat levert portefeuilles op met optimale 

rendements/risico-verhoudingen.

• Spreiding: 

 -  we beleggen wereldwijd in aandelen, obligaties, beursgenoteerd 

vastgoed en alternatieve beleggingen.

 -  we beleggen in verschillende regio’s (Noord-Amerika, Europa, Azië-

Pacific en opkomende markten) over sectoren en bij obligaties over 

verschillende obligatiecategorieën.

 -  we beleggen thematisch, bijvoorbeeld in biotechnologie en  

alternatieve energie

•  Door middel van de Tactische Asset Allocatie over- of onderwegen wij de 

(sub)beleggingscategorieën. 

Duurzaamheid
Als vermogensbeheerder hechten we er veel waarde aan dat wij op een 

gedegen manier beleggen met het vermogen dat aan ons is toevertrouwd. 

Uw vermogen wordt steeds meer geïnvesteerd in beleggingen die een 

duurzaam karakter hebben en waarbij respect voor mens, milieu en 

maatschappij een belangrijke rol speelt.

COMFORT VERMOGENSBEHEER  
IN EEN NOTENDOP
•  We bieden individueel vermogensbeheer aan vanaf € 200.000 waarbij 

we beleggen in een breed gespreide portefeuille van beleggingsfondsen, 

indextrackers en indien gewenst individuele aandelen en houden die 

aan bij een in Nederland gevestigde depotbank.

•  Door onze omvang en onafhankelijkheid komen wij binnen bij kleine, 

vaak zeer interessante partijen met waardevolle beleggingsproposities.

•  Elke drie weken evalueren we en kijken we vooruit met ons beleggings-

comité. Op koers blijven of wijzigen?

•  Research betrekken we onder andere van een onafhankelijke en solide 

Nederlandse partij die al tientallen jaren hoogwaardig beleggingsonder-

zoek levert aan een beperkt aantal klanten.

•  We laten jaarlijks onze portefeuilles door een onafhankelijke instituut 

beoordelen op diverse factoren, waaronder spreiding, risico en consis-

tentie. 

•  Onze vermogensbeheerders zijn ook eigenaar; wij hechten dan ook grote 

waarde aan een lange termijn relatie met onze klant. Al tientallen jaren 

beheren we de beleggingsportefeuilles voor onze opdrachtgevers. Jaren 

van ervaring, betrouwbaarheid, solide, gestage groei én vertrouwen in 

onze manier van werken en resultaten. Direct contact, continuïteit en 

persoonlijke aandacht zijn bij ons nog heel normaal. 

•  We staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank en beschikken over 

een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.

Kennismaken?
Graag! Om een goede eerste indruk van onze manier van werken te krijgen 

maken we graag kennis met u. Ook bieden wij een second opinion aan 

voor uw huidige beleggingsportefeuille. Een frisse, kritische blik die altijd 

iets oplevert. Of een geruststelling dat u de juiste koers vaart of u ont-

vangt tips en overwegingen waarmee u meer uit uw vermogen kunt halen. 

Vraag gerust één van onze vermogensbeheerders.

Ons team
Vijf door de wol geverfde vermogensbeheerders met één gezamenlijke 

visie. Samen voor het beste gaan. Soms is het beste niet het standaard-

product dat door veel van de (groot)banken geadviseerd wordt, maar zijn 

dat net die bijzondere fondsen en thema’s. Maar dan moet je ook in staat 

zijn die beleggingsmogelijkheden te kúnnen aanbieden en naast je klant 

staan en niet tegenover elkaar. 

Daarom doen wij het op onze manier. Varen we onze eigen koers. Een 

compact team, maar daarom des te krachtiger. 

Onze vermogensbeheerders
Guido van Hattem, Vermogensbeheerder/Directeur, 088 0081308

drs. Gerbert Klop, Vermogensbeheerder/Directeur, 088 0081304

Leendert-Jan Visser, Vermogensbeheerder/Directeur, 088 0081307

Patrick Zuijderwijk, Vermogensbeheerder/Directeur, 088 0081305

Paul van den Hout, Vermogensbeheerder, 088 0081303

Risico’s van beleggen: Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt (een deel 
van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van 
de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk 
dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico’s van beleggen.

BELEGGEN EN HET LATEN GROEIEN VAN VERMOGEN IS EEN ZAAK VOOR EXPERTS.  

UW VERMOGEN UIT HANDEN GEVEN, IS EEN KWESTIE VAN GROOT VERTROUWEN. NIET VOOR 

NIETS HECHTEN WIJ VEEL WAARDE AAN ‘SAMEN IN VERTROUWEN’. 

COMFORT VERMOGENSBEHEER BIEDT INDIVIDUEEL VERMOGENSBEHEER AAN WAARBIJ BELEGD 

WORDT IN EEN BREED GESPREIDE PORTEFEUILLE VAN BELEGGINGSFONDSEN, INDEXTRACKERS 

EN INDIEN GEWENST OOK INDIVIDUELE AANDELEN. UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN ZIJN ONS 

UITGANGSPUNT VOOR DE SAMENSTELLING VAN EEN PORTEFEUILLE DIE BIJ U PAST. DIRECT 

CONTACT, CONTINUÏTEIT EN PERSOONLIJKE AANDACHT ZIJN BIJ ONS NOG HEEL NORMAAL. 
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