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WELKOM BIJ
1VERMOGENSBEHEER

Haal meer uit uw vermogen
Vermogen, u wilt er verstandig en slim
mee omgaan. Het behouden in
turbulente tijden en het geleidelijk
laten groeien door de jaren heen.
Dat is precies waar het bij
1Vermogensbeheer om gaat.
1Vermogensbeheer beheert vermogens
voor ondernemers, families en
maatschappelijke organisaties vanaf
€250.000. Allemaal hebben zij hetzelfde
doel: verantwoorde vermogensopbouw.
Bij 1Vermogensbeheer zijn wij
beleggingsspecialist én uw vaste
contactpersoon. Tegen de stroom in
geloven wij dat het beheer van uw
vermogen juist een heel persoonlijke
taak is die vaak maatwerk vereist.
Zoekt u behoud, inkomen of groei van
uw vermogen? En wilt u meer uit uw
vermogen halen? Neem dan contact op
voor een vrijblijvende afspraak, bij u
thuis of bij ons op kantoor.
We gaan graag voor u aan de slag.

JIM TEHUPURING
Partner / bestuurder
jim@1vermogensbeheer.nl
035 - 74 00 250
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DEDESSENTIE
E ESSENTIE
Écht onafhankelijk en persoonlijk
vermogensbeheer
1Vermogensbeheer neemt de zorg over uw

Geen wisselende contactpersonen of

vermogen uit handen en laat uw

onduidelijke provisies, maar een no-

vermogen geleidelijk groeien, zodat u uw

nonsense aanpak tegen een eerlijk tarief.

doelen kunt verwezenlijken.

Zo eerlijk dat we zelfs korting geven indien
we in een kalenderjaar geen resultaat

Zoekt u maatwerk waarbij uw

realiseren.

beleggingsportefeuille onafhankelijk en
vooral met zorg en aandacht wordt

Uiteraard zorgt 1Vermogensbeheer ervoor

beheerd? Zoekt u een partner die voor u

dat u betrokken blijft bij het beheer. We

werkt tegen een eerlijke prijs? Dat is

sturen u maandelijks een rapportage van

1Vermogensbeheer.

uw portefeuille. Tevens kunt u uw
portefeuille 24/7 online volgen. Uiteraard

Wij werken anders dan banken en

bent u ook altijd welkom op kantoor voor

traditionele vermogensbeheerders:

een eventuele toelichting.

persoonlijk, onafhankelijk, transparant en
in lijn met uw belang.

1Vermogensbeheer. Anders dan anderen.
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VOOR WIE
1Vermogensbeheer beheert het vermogen van relaties in Nederland en België
Met een gespecialiseerd team beheren we vermogens van onze klanten. Conform een
gezamenlijk overeengekomen beleggingsplan investeren we uw vermogen op de beurs en
volgen we dagelijks de ontwikkelingen. Daar waar nodig sturen we direct bij.
Online kunt u van alles volgen, maar we staan ook persoonlijk altijd voor u klaar. Met een
portefeuille die aansluit op uw situatie werken wij aan de groei van uw vermogen. Dit geeft u
ruimte en rust.

Particulieren

Wij werken voor
particulieren en houders
van familievermogens.
Hebt u spaargeld, een
erfenis ontvangen of uw
huis verkocht? Dan
bieden wij een alternatief
voor de spaarrekening.

Ondernemers

Veel van onze klanten zijn
ondernemer (DGA), of
hebben hun bedrijf
verkocht.
We denken graag met u
mee hoe uw vermogen
voor u kan blijven
werken.

10%
Non-profit
organisaties

1Vermogensbeheer werkt
voor stichtingen en
kerkgenootschappen.
We helpen graag uw
doelen te verwezenlijken.
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DE ESSENTIE

VERMOGENSBEHEER

Écht persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer

Laat uw vermogen werken
Spaarrentes stonden nog nooit zo laag.

Beleggen vereist kennis, ervaring en

Daarnaast wordt uw vermogen aangetast

aandacht. Onze experts selecteren

door inflatie en vermogensbelasting. Wij

rendabele investeringen en stellen

beseffen hoe belangrijk het is dat uw

een optimale portefeuille samen.

vermogen voor u werkt en dat uw
koopkracht behouden blijft en geleidelijk

Rendement kan behaald worden middels

groeit.

aandelenbeleggingen, alsook in vastgoed,
grondstoffen en obligaties.

Met 1Vermogensbeheer heeft u een
partner die u begrijpt.

We volgen alle ontwikkelingen nauwgezet,
om zo uw doelrendement te realiseren.

Allereerst bespreken we uw
vermogenssituatie en risicohouding.

We houden u doorlopend op de hoogte van

Vervolgens komen we samen tot een

uw vermogensontwikkeling en staan altijd

beleggingsplan op maat en zorgen we

voor u klaar. In de basis werken we met een

ervoor dat uw vermogen gestructureerd

drietal beheeroplossingen:

wordt naar uw wensen en doelstellingen.

Behoud
Een wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille die ten doel
heeft uw vermogen in stand te houden, koopkracht te
bewaren en stap voor stap op te bouwen. Veel van onze
klanten zien deze beheeroplossing als een alternatief voor
de spaarrekening.

Doelstelling: 3 - 5% per jaar
Horizon: 5 jaar

Inkomen
Een portefeuille gericht op beleggingen die zorgen voor
periodieke inkomsten. Op basis van ons interne model
selecteren we de aantrekkelijke dividendaandelen en
hoogrenderende obligaties. Een veel gekozen strategie door
klanten die leven van hun vermogen.

Doelstelling: 5 - 7% per jaar
Horizon: 5 - 10 jaar

Groei
Intern spreken we van ons ‘high conviction’-model. Het
zwaartepunt ligt bij een selectie van krachtige nationale en
internationale aandelen met veel groeiperspectieven.

Doelstelling: > 7% per jaar
Horizon: > 10 jaar

Een combinatie van bovenstaande strategieën behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.
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INZICHT EN SOLIDITEIT
Verzekerd beleggen
Het creëren van rust op het gebied van uw vermogen. Daar draait het om bij
1Vermogensbeheer. Actief inspelen op kansen, maar ook voorbereid zijn wanneer risico’s
toenemen. In stand houden van uw vermogen is de basis van goed vermogensbeheer.
Vanuit dat vertrekpunt laten we uw vermogen voor u werken.
Met ons actieve beleggingsbeleid streven wij naar een optimale verhouding tussen
mogelijke risico’s en het te behalen rendement. Om uw beleggingen te beschermen
voegen indien gewenst een verzekering toe aan uw portefeuille. Dit zorgt voor rust.
Dankzij een combinatie van verzekerd beleggen en een maatwerk portefeuille realiseren wij
een stabiele groei van uw vermogen.

1Vermogensbeheer versus de beurs

U bent altijd op de hoogte
Als klant van 1Vermogensbeheer bent u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in uw
portefeuille. Via onze app kunt u dagelijks inloggen op uw beleggingsrekening en
maandelijks ontvangt u van ons een vermogensrapportage.
Uiteraard lichten wij ook graag persoonlijk de resultaten toe.

Governance
1Vermogensbeheer staat onder toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank
(DNB). Daarnaast wordt onze financiële administratie
ieder kwartaal nauwgezet gecontroleerd door een
externe accountant. 1Vermogensbeheer is aangesloten
bij het Dutch Securities Institute (DSI) en bij het Kifid.
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AAN DE SLAG
Stap 1
Plan een vrijblijvende kennismaking in
bij u thuis of op ons kantoor via
info@1vermogensbeheer.nl

Stap 3
We openen een beleggingsrekening op
uw naam.
Daarbij werken wij samen met de
vertrouwde beleggingsbanken van de
Benelux: BinckBank, InsingerGilissen en
KBC Securities.
Wilt u een bestaande portefeuille overboeken?
Maak dan gebruik van onze kostenloze overstapservice.

Stap 2
Wij gaan met u in gesprek over uw
vermogensdoelen.
Behoud, groei, of een periodiek
inkomen uit uw vermogen.
Dit vormt de basis van uw
beleggingsplan.
Stap 4

Na ontvangst van het te beheren
vermogen richten we uw portefeuille
conform uw beleggingsplan in.

Een scherpe en eerlijke prijs: uw eerste winst
De tarieven van 1Vermogensbeheer zijn gebaseerd op een vast percentage over het
vermogen dat u ons toevertrouwt en over de geleverde prestatie. Dit is een ''all-in''
vergoeding. Er zijn geen verborgen kosten of commisies.
Bovendien zijn wij de enige beheerder in Nederland en België die echt met u meedoet.
Mochten wij in een kalenderjaar geen groei realiseren dan krijgt u een korting op de
beheerkosten.

BEHEERD VERMOGEN
Tot

€1.000.000

1,00% + 10% prestatievergoeding

€1.000.000 tot €2.500.000

0,90% + 9% prestatievergoeding

€2.500.000 tot €5.000.000

0,75% + 7,5% prestatievergoeding

Vanaf

€5.000.000

In overleg

*De prestatievergoeding wordt berekend over de vermogensgroei in een kalenderjaar. In geval er geen positief rendement in een volledig
kalenderjaar wordt gemaakt geldt een korting van 25% over de kosten in het opvolgende kalenderjaar.

**Mocht u de voorkeur geven aan een vaste beheervergoeding dan hanteren wij een all-in tarief van 1,35% per jaar, zonder verborgen kosten.

***De tarieven zijn inclusief 21% BTW, bewaarloon en transactiekosten.
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MEER WETEN OVER WAT
WIJ VOOR U KUNNEN
BETEKENEN?
Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken.

Ruud Starreveld
Ruud@1vermogensbeheer.nl

Laurens Tabak
Laurens@1vermogensbeheer.nl

Jim Tehupuring
Jim@1vermogensbeheer.nl

Luciano Westerveld
Luciano@1vermogensbeheer.nl

Stefaan Casteleyn
Stefaan@1vermogensbeheer.be

Christophe De Strycker
Christophe@1vermogensbeheer.be

Xavier van Deuren
Xavier@1vermogensbeheer.be

1Vermogensbeheer
Nieuwe 's-Gravelandseweg 27
1405 HK Bussum
035 - 74 00 250
www.1vermogensbeheer.nl
info@1vermogensbeheer.nl

1Vermogensbeheer B.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

