VERMOGEN OPBOUWEN?
Z O D O E J E D AT

VERMOGENSOPBOUW REKENING

We moeten steeds meer zélf vermogen gaan opbouwen.

HOE
BOUW IK
VERMOGEN
OP?

De overheid trekt zich verder terug. Dus zullen we steeds
meer zélf vermogen moeten opbouwen. Voor uw pensioen
bijvoorbeeld. Of om uw kinderen te helpen bij het kopen van
een huis. Of om de studie van uw (klein)kinderen te financieren.
Of gewoon om geld te hebben om later óók leuke dingen
te kunnen doen. Maar ja, hoe doe je dat met een spaarrente
die nagenoeg nul is? Het ontbreekt ons vaak aan tijd, kennis
en interesse die nodig is om de juiste beleggingsbeslissing te
nemen. Hof Hoorneman Bankiers heeft dit voor u opgelost. Met
de online Vermogensopbouw Rekening kunt u uw vermogen
door onze professionele beleggers laten beheren. Deze
beleggingsoplossing is bij uitstek geschikt voor iedereen die

vermogen wil opbouwen en dit de eerstkomende vijf jaar niet nodig heeft.

VOORBEELD PROGNOSE EINDKAPITAAL
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‘Straks genieten van
je pensioen?
Start dan nú met
vermogen opbouwen.’

goed scenario

Met de Vermogensopbouw Rekening
• Laat u uw vermogen online beleggen door onze
professionele beleggers (vanaf € 2.000 voor minderjarigen
en vanaf € 5.000 voor iedereen vanaf 18 jaar)
• Beheren wij voor u de best bij u passende beleggings
portefeuille (5 profielen; van defensief tot offensief)
• Kunt u altijd bijstorten of onttrekken zonder transactiekosten
(periodieke stortingen zijn ook mogelijk)
• Heeft u 24/7 online inzicht in de ontwikkeling van uw

WA A R O M E E N
VERMOGENSOPBOUW
REKENING?

vermogen (via Mijn Hof Hoorneman)

KOSTEN VERMOGENSOPBOUW REKENING
Bij de Vermogensopbouw Rekening worden geen directe kosten in rekening gebracht. U betaalt dus geen transactiekosten,
dividendprovisie, beheervergoeding of bewaarloon. U kunt bijstorten en onttrekken wanneer u wilt, zonder dat daar
transactiekosten voor worden berekend. Wat betaalt u dan wel? Er worden slechts kosten in rekening gebracht bij
de Hof Hoorneman Beleggingsfondsen waarin u belegt. Dit zijn de zogenaamde indirecte of lopende kosten van een
beleggingsfonds. Daar merkt u overigens niets van omdat die kosten door de betreffende beleggingsfondsen reeds zijn
verwerkt in de koers. Een tarievenoverzicht per risicoprofiel treft u aan op onze website www.hofhoorneman.nl.

Voordat u uw rekening opent weet u al precies wat de best

WELKE
BELEGGINGSPORTEFEUILLE
PA S T BI J
MIJ?

bij u passende beleggingsportefeuille is. Om uw profiel te
kunnen vaststellen stellen wij u daarom online enkele vragen
over uw:
• wensen en doelen
• financiële situatie
• kennis en ervaring en
• risicobereidheid
Op basis van uw antwoorden tonen wij u direct ons beleg
gingsvoorstel en de daarbij behorende portefeuilleverdeling.
Binnen de Vermogensopbouw Rekening zijn er vijf profielen
(oplopend in risico: defensief, gematigd defensief, neutraal,

gematigd offensief en offensief). Het profiel dat het best bij u past tonen wij in het beleggingsvoorstel. Bovendien
bieden wij inzicht (dit is geen garantie of zekerheid) in de mogelijke ontwikkeling van uw startkapitaal bij een slecht,
verwacht en goed scenario.

WAT IS UW 100.000 EURO OVER 10 JAAR WAARD?
Stel uw doel is vermogensgroei en u start met € 100.000 en een beleggingshorizon van tien jaar.
Wat is dan uw mogelijke eindkapitaal bij het best bij u passende risicoprofiel?
De afbeelding toont per risicoprofiel

EEN VOORBEELD

de mogelijke uitkomsten van duizend
verschillende scenario’s. De kans dat
het verwachte scenario echt uitkomt
is 50%. De haalbaarheid van moge-
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defensief

97,700

123.440

150.680

gematigd defensief

102.070

137.890

182.110

neutraal

100.830

152.610

228.610

gematigd offensief

98.300

166.900

282.070

offensief

93.330

181.310

346.350

De ontwikkeling van uw vermogen binnen uw Vermogens

INZICHT IN DE
ONTWIKKELING
VA N U W
VERMOGEN

opbouw Rekening kunt u heel gemakkelijk volgen. U heeft via
Mijn Hof Hoorneman 24/7 online inzicht in:
• De actuele waarde van uw portefeuille
• De jongste prognose van uw eindkapitaal
• De spreiding en beleggingen in uw portefeuille
• Het rendement van uw beleggingen
• De ontwikkeling van uw vermogen
• De X-ray, zodat u precies weet in welke bedrijven u via
de fondsen belegd bent

Verdeling

Rendementsontwikkeling

Vermogensontwikkeling

X-ray

VOORBEELD RENDEMENTSGRAFIEK
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'Zoveel geld op je spaarrekening,
is dat wel verstandig?'

Uw beleggingsportefeuille wordt ingericht met voornamelijk Hof
Hoorneman Beleggingsfondsen en is uiteraard in lijn met het
afgesproken risicoprofiel. De beleggers en analisten van Hof
Hoorneman Bankiers zijn gespecialiseerd in Value beleggen.
Wij zijn altijd op zoek naar beleggingen die ondergewaardeerd
zijn ten opzichte van de door ons geanalyseerde waarde.
(Aandelen die volgens ons 1 euro waard zijn, maar gekocht

MIJN
BELEGGINGSPORTEFEUILLE

kunnen worden voor 70, 80 of 90 cent.) Feitelijk is dit de
essentie van beleggen: je koopt iets voor een (te laag) bedrag
en verkoopt het later voor (aanzienlijk) meer. Wij selecteren
uitsluitend aandelen en obligaties van bedrijven die we uit-enter-na kennen. Zo profiteert u optimaal van onze actieve value
beleggingsstijl en expertise.
Hof Hoorneman vindt maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk. Wij onderschrijven de OESO aanbevelingen
en de 10 principes van de UN Global Compact en wij houden daar continu rekening mee bij de samenstelling van onze
beleggingsportefeuilles. Het beleid en de door ons beheerde beleggingen worden bovendien periodiek getoetst door
Sustainalytics. Dit is een internationaal opererend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van duurzaam beleggen.

WANNEER IS EEN VERMOGENSOPBOUWREKENING EEN GOEDE KEUZE?

Voor een extra buffer
naast uw pensioen

Voor de jaarlijkse
schenking aan de
(klein)kinderen*
* Voor minderjarige kinderen kan een Vermogensopbouw Rekening op
naam worden geopend. De minimale inleg hiervoor bedraagt €2.000,-.

Voor het surplus van
uw spaarrekening

Als je zelf geen tijd,
kennis of interesse
hebt om te beleggen

Voor de studie
van de kinderen

Je hebt al beleg
gingen maar wil het
liever overlaten aan
professionals

Om straks de kinderen
te helpen bij het
kopen van een huis

Voor alles wat je
nog gaat bedenken

HOE OPEN
IK EEN
VERMOGENS
OPBOUW
REKENING?

Start vandaag nog met vermogensopbouw en ga naar
www.hofhoorneman.nl/vermogensopbouw-online om uw
Vermogensopbouw Rekening aan te vragen. U doorloopt
online de intake via deze vijf stappen:

STAP 1:

U begint uw aanvraag

STAP 2:

U geeft uw wensen en doelen aan

STAP 3:

U krijgt een beleggingsvoorstel

STAP 4:

U geeft uw gegevens door

STAP 5:

Wij maken voor u een rekening aan

Na verwerking van uw gegevens, ontvangt u een e-mail
met de mededeling dat uw rekening is geopend. U stort uw
startbedrag, wij beleggen dat voor u en u kunt alle ontwikkelingen volgen via Mijn Hof Hoorneman.
Storten/bijstorten/periodieke stortingen:
Voorbeeld storten
Ten gunste van:

NL61HHBA0733967949

Ten name van:

Hof Hoorneman Rekening Gouda

Onder vermelding van:

uw 6-cijferige Vermogensopbouw Rekeningnummer

Meer informatie over de Vermogensopbouw Rekening, de beleggersinformatie per profiel (beleggingsbeleid, risicometer,
kosten en resultaten), informatie over onze fondsen zoals actuele koersen, rendementen, de essentiële beleggersinformatie,
etc. vindt u op onze website www.hofhoorneman.nl.

UNIEK INZICHT VIA X-RAY (VOORBEELDPORTEFEUILE)
Voor elke belegger, dus ook voor u, is het van belang dat u steeds precies weet in welke bedrijven uw vermogen
daadwerkelijk is belegd. Met de zogenaamde X-Ray biedt Hof Hoorneman Bankiers u dit unieke inzicht. Omdat onze
beleggers en analisten zelf alle beleggingsbeslissingen voor u nemen (wij besteden uw vermogen niet uit aan andere
fondsbeheerders), kunnen wij u precies vertellen in welke bedrijven uw vermogen is belegd en waarom.
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Uw rekening
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Mijn gegevens

Hof Hoorneman China Value Fund

Fondsnaam

96,6162

41,8500

4.043,39

3,75

 Overzicht

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund

44,3597

91,1500

4.043,39

3,75

 Wachtwoord wijzigen

Hof Hoorneman European Value Fund

434,4222

37,2300

16.173,54

15,00

 Wijziging doorgeven

Hof Hoorneman Global Fund

336,7690

30,0000

10.103,07

9,37

Hof Hoorneman Value Fund

655,1176

30,8600

20.216,93

18,75

Hof Hoorneman Real Estate Value Fund

399,1497

20,2600

8.086,77

7,50

Hof Hoorneman Income Fund

743,6113

36,2500

26.955,91

25,00

Hof Hoorneman Obligatie Fonds

291,0237

31,2700

9.100,31

8,44

Hof Hoorneman Phoenix Fund

195,5794

46,5300

9.100,31

8,44

107.823,62

100,00

Opdrachten
 Bijstorten
 Verkoopoverdracht
 Profiel Update
Overzichten

TOTAAL BELEGGINGEN

 Mijn Rekeningen
 Portefeuilleoverzicht

Verdeling

 Transactieoverzicht

Rendementsontwikkeling

Vermogensontwikkeling

X-ray

X-RAY

 Transacties in behandeling

Allocatie

 Prognose eindkapitaal

Asset klasse(X-ray)
3%

Downloaden

6%
21%

12%

 Berichten en/of documenten

102K

9%

6%
0%
42%
Aandelen Ontwikkelde Markten

Aandelen Opkomende Markten

Beursgenoteerd Vastgoed

Obligaties AA+

Obligaties Investment Grade

Obligaties High Yield

Distressed Debt

Liquiditeit

AGEAS

33,28

804

AHOLD DELHAIZE

20,80

452

ASML HOLDING

95,50

513

ASR NEDERLAND

20,19

645

AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK

10,09

143

AVINGTRANS

1,95

138

BAYER

90,29

243

BILFINGER BERGER GLOBAL INFRASTRUCTURE

1,46

381

DÉ BANK VOOR VERMOGENSBEHEER
Oosthaven 52 | 2801 PE Gouda | 0182 - 59 77 77 | www.hofhoorneman.nl
Vestigingen: Gouda (hoofdkantoor), Arnhem, Groningen, ‘s-Hertogenbosch, Laren (NH), Maastricht
DISCLAIMER De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico met zich
mee. Voor meer informatie over de Vermogensopbouw Rekening en de genoemde Hof Hoorneman beleggingsfondsen verwijzen wij u naar de Essentiële Beleggers
Informatie en het prospectus zoals verkrijgbaar op de website www.hofhoorneman.nl. De afnemer van de informatie in deze brochure is dan ook zelf verantwoordelijk
voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie die u in deze brochure wordt aangeboden houdt geen rekening met uw specifieke beleggingsdoelstellingen,
uw risicoprofiel, uw persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de Hof Hoorneman Value
beleggingsstijl en is geen aanbeveling of beleggingsadvies, noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Aan de verstrekte
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hof Hoorneman Bankiers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze brochure. De
verspreiding van deze brochure in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig. De ontvanger van deze brochure dient zichzelf te informeren
over eventuele restricties. Hof Hoorneman Bankiers N.V. is als bank geregistreerd bij De Nederlandsche Bank N.V. en als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële
Markten. Hof Hoorneman Fund Management, de beheerder van de in deze brochure genoemde fondsen, heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Deze
brochure wordt beheerst door het Nederlandse recht. De rechter te ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen bij eventuele geschillen.

