Beoordeelt en vergelijkt vermogensbeheerders

Alles wat u moet
weten bij de keuze
voor de juiste
vermogensbeheerder

Beoordeelt en vergelijkt

DE BESTE VERMOGENSBEHEERDER BESTAAT NIET. DE JUISTE WEL.

GÉÉN VERMOGENSBEHEERDER

Om maar met de deur in huis te vallen: wij zijn géén
vermogensbeheerder, maar een onafhankelijke organisatie
die vermogensbeheerders beoordeelt en vergelijkt.

ONS VERHAAL

In 2013 zijn we Vermogensbeheer.nl gestart, als
eerste vergelijkingssite voor vermogensbeheerders.
Onze missie van toen staat nog steeds: de wereld van
vermogensbeheer transparant en vergelijkbaar maken.
Wij helpen consumenten bij de objectieve keuze voor
een goede, passende vermogensbeheerder.

KOSTELOOS ADVIES

Vermogensbeheer.nl combineert de beide
beoordelingen met ruime kennis over beleggen en
jarenlange ervaring in de markt van vermogensbeheer.
We helpen hiermee niet alleen consumenten, maar
ook ondernemers en instellingen bij de objectieve
keuze voor een kwalitatief goede en passende
vermogensbeheerder. Onderdeel van onze begeleiding
is het maken van een persoonlijk SelectieRapport dat u
kosteloos kunt aanvragen op Vermogensbeheer.nl.

PASSENDHEID

Er zijn mensen die hun vermogensbeheerder kiezen op
basis van een goed verhaal of ‘blauwe ogen’. De kans
dat verwachtingen niet worden waargemaakt is dan
groot. Door het objectief maken van de keuze vindt u
de best passende vermogensbeheerder. Het is daarom
aan te raden u goed te oriënteren bij de keuze voor een
vermogensbeheerder.

EXPERTBEOORDELING

Er bestaan grote kwaliteitsverschillen tussen
vermogensbeheerders. Met onze expertbeoordeling
worden beheerders beoordeeld. We kijken hierbij onder
meer naar onafhankelijkheid, kosten, transparantie en
organisatie. Onze expertbeoordeling herkent u aan de
gele sterren, waarvan we er maximaal vijf toekennen.

KLANTBEOORDELING

Als aanvulling op onze eigen expertbeoordeling
zijn we in 2015 gestart met doorlopend
klanttevredenheidsonderzoek. Inmiddels hebben we
bijna tienduizend beoordelingen ontvangen van echte
klanten over 112 verschillende vermogensbeheerders.

De oprichters Koen Laarhoven (links) en Jos Leeser.

RENDEMENT INDEX

Voor de beoordeling van rendementen hebben we
de Vermogensbeheer Rendement Index (VBR-index)
ontwikkeld. We bewaken voortdurend hoe de prestatie
van een vermogensbeheerder - rekening houdend met
kosten en risico’s - zich verhoudt tot die van andere
beheerders.

VRAAG EEN GRATIS SELECTIERAPPORT AAN OP VERMOGENSBEHEER.NL

Beoordeelt en vergelijkt

DE BESTE VERMOGENSBEHEERDER

Door de marketinginspanningen van sommige
vermogensbeheerders zou je bijna gaan geloven dat
er zoiets bestaat als ‘de beste vermogensbeheerder’.
Dit is net zo waar als de uitspraak dat Italië het beste
vakantieland is. Als onafhankelijke partij kunnen wij wél
stellen dat de beste vermogensbeheerder niet bestaat.
De belangrijkste conclusie uit onze onderzoeken is
dat er slechts een verdeling te maken is naar goede
en slechte vermogensbeheerders. Wij zien het als
onze taak deze beide groepen te onderscheiden. Het
mag daarom duidelijk zijn dat wij grote vraagtekens
zetten bij allerlei awards waarmee ‘de beste
vermogensbeheerder van Nederland’ wordt gelauwerd’.

“ ONS ADVIES KOST U NIETS,
VERPLICHT U TOT NIETS EN
LEVERT GEGARANDEERD
WAARDEVOLLE INZICHTEN OP
BIJ DE KEUZE VOOR EEN
VERMOGENSBEHEERDER”
DE JUISTE VERMOGENSBEHEERDER

Vermogensbeheer.nl brengt de kwalitatief goede
vermogensbeheerders van Nederland in beeld.
Vermogensbeheerders worden doorlopend aan
de tand gevoeld. We zetten hierbij onder meer
ons klanttevredenheidsonderzoek en de eigen
expertbeoordeling in.

ZELF BEOORDELEN

Bent u klant bij een vermogensbeheerder? Doe mee
aan ons klanttevredenheidsonderzoek en deel uw
ervaringen. Uw beoordeling wordt meegenomen in
het klanttevredenheidscijfer. U krijgt de resultaten van
ons teruggekoppeld. Meedoen kan eenvoudig op onze
website www.vermogensbeheer.nl/beoordelen

BESLISPROCES

Door onze voorselectie van goede
vermogensbeheerders kunt u zich richten op de keuze
voor de best passende beheerder. Wij ondersteunen u
hierbij kosteloos met onze passendheidstoets. U krijgt
hiermee gericht inzicht in de onderlinge verschillen
tussen beheerders op onder meer beleggingsbeleid,
trackrecord, kostenstructuur en organisatie. Zo bent u
in staat de vermogensbeheerder te kiezen die het beste
past bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.
De passendheidstoets kost u niets.
Onderstaand schema laat zien hoe het ideale
beslisproces eruit ziet.
Klantbeoordelingen

Expertbeoordelingen

Goede beheerders

Passendheidstoets

Juiste beheerder

Vermogensbeheer.nl maakt een objectieve keuze
voor een vermogensbeheerder mogelijk. Dit voorkomt
teleurstelling en geeft rust.

ONS VERDIENMODEL

Als u door tussenkomst van Vermogensbeheer.nl
contact legt met een vermogensbeheerder, ontvangen
we een ‘contactvergoeding’ van de betreffende
beheerder. De contactvergoeding staat onder toezicht
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is
voor alle vermogensbeheerders gelijk. Het maakt
hierbij niet uit of u al dan niet klant wordt bij de
vermogensbeheerder. Wij garanderen u hiermee een
kosteloze en onafhankelijke begeleiding.

BEOORDEEL UW VERMOGENSBEHEERDER OP VERMOGENSBEHEER.NL/BEOORDELEN

Vraag een gratis SelectieRapport aan op vermogensbeheer.nl
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ALLES OP ÉÉN ADRES
• Vermogensbeheer.nl beoordeelt en vergelijkt vermogensbeheerders. Wij
maken uw keuze voor een beheerder objectief én persoonlijk.
• Vermogensbeheer.nl begeleidt. Kies voor doorlopende begeleiding en
laat de ervaren adviseurs van Vermogensbeheer.nl over uw schouder
meekijken gedurende de hele periode van vermogensbeheer.
• Vermogensbeheer.nl adviseert. Wij staan u bij met raad en daad in onder
meer het beoordelen van beleggingsvoorstellen, het begeleiden van
uitgebreide pitches, bemiddeling bij dreigende geschillen en bijstand in
klachtenprocedures.
Vermogensbeheer.nl. Alles rond vermogensbeheer op één adres.

www.vermogensbeheer.nl | info@vermogensbeheer.nl
Vermogensbeheer.nl B.V. | Brediusweg 16 | 1401 AG Bussum | 035 - 737 06 06
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