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Disclaimer

De informatie in deze uitzending is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een
aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker(s) staat niet direct of
indirect in relatie met hun standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in
acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruikmaakt van
bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en
actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de
verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om niet te beleggen in
financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie die tijdens de uitzending
wordt besproken kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw
totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg.
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▪ Al 25 jaar actief in de financiële sector

▪ In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver

▪ 2008: oprichting Think ETF’s

▪ Sinds 2018 Head of Europe VanEck

Martijn Rozemuller
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Bouwstenen van een voorbeeldportefeuille
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Dit mag niet worden opgevat als beleggingsadvies
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Introductie-

datum

VanEck Vectors AEX UCITS ETF
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Gegevens per 4 september 2020

14 december 2009

Totaal 

vermogen

€ 173 miljoen

Aantal 

posities

25 aandelen

Weging ▪ Op basis van marktkapitalisatie

ETF-type ▪ Uitkerend

▪ Fysieke replicatie

▪ Geen effectenuitleen 

▪ Totale-kostenpercentage: 0,30%
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▪ Aandelen in bedrijven die eigendom en beheer van vastgoed als hoofddoel hebben 

▪ Iemand die een aandeel in een beursgenoteerd vastgoedbedrijf heeft, bezit feitelijk een deel 

van de portefeuille van dat bedrijf.

▪ Speciale vorm: Real Estate Investment Trusts (REIT's)

— In 1960 in de VS geïntroduceerd door president Eisenhower

— Ten minste 90% van de belastbare inkomsten uitgekeerd aan aandeelhouders1

— Ruim 75% van de activa belegd in vastgoed1

— Ruim 75% van de bruto-inkomsten afkomstig van huur1

Wat is beursgenoteerd vastgoed?

1 Volgens Amerikaanse regelgeving. In andere rechtsgebieden bestaan soortgelijke juridische structuren. 
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Voorbeeld: residentieel vastgoed
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Geografische verdeling (op basis van appartementen)

85%

5%
9%

Duitsland Oostenrijk Zweden



DISTRIBUTIECENTRUM ZALANDO, VERONA

Voorbeeld: opslagplaatsen 
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136 locaties in heel Europa



Voorbeeld: gezondheidszorg
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SUNRISE OF SEAL BEACH

SEAL BEACH, CALIFORNIË, VS

ATRIUM HEALTH-ZIEKENHUIS, VS

1701 locaties in de VS, Canada en het VK
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Bron: The Purple Book, de Nederlandsche Bank, het Noorse staatspensioenfonds
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Historisch heeft beursgenoteerd vastgoed beter gepresteerd dan aandelen
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Beursgenoteerd vastgoed wordt vertegenwoordigd door de GPR 250 Index. Er zijn materiele verschillen tussen beide indices: De MSCI World index investeert in een groot aantal sectoren, terwijl de GPR 250 index alleen in 

beursgenoteerd vastgoed investeert. De MSCI World Index is gebaseerd op de rendementen van meer dan 1500 aandelen, terwijl de GPR 250 index op 250 aandelen is gebaseerd 

Bron: Bloomberg, GPR. Gegevens over de periode 1 januari 2000 t/m 4 september 2020.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Dit geldt ook voor historische marktinformatie.
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1 Dividendrendement is gedefinieerd als het uitgekeerde dividend in procenten van de koers van het aandeel

Beursgenoteerd vastgoed wordt vertegenwoordigd door de GPR 250 Index. Er zijn materiele verschillen tussen beide indices: De MSCI World index investeert in een groot aantal sectoren, terwijl de GPR 250 index alleen in 

beursgenoteerd vastgoed investeert. De MSCI World Index is gebaseerd op de rendementen van meer dan 1500 aandelen, terwijl de GPR 250 index op 250 aandelen is gebaseerd 

Bron: Bloomberg, GPR. Dividendrendementen op brutobasis. Gegevens over de periode 31 januari 2000 t/m 7 september 2020.

Beursgenoteerd vastgoed

MSCI World

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Dit geldt ook voor historische marktinformatie.

Beursgenoteerd vastgoed heeft hogere dividendrendementen dan aandelen

Dividendrendement1



Introductie-

datum

VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF
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Gegevens per 4 september 2020. 

14 april 2011

Totaal 

vermogen
€ 90 miljoen

Aantal 

posities

100

▪ 40 in Noord-Amerika

▪ 30 in de EMEA-regio

▪ 30 in Azië-Stille Oceaan

Weging

Voor free-float gecorrigeerde marktkapitalisatie

▪ > 75% van de operationele omzet uit vastgoed

▪ > 25% van de operationele omzet uit huur

▪ > € 50 miljoen voor free-float gecorrigeerde 

marktkapitalisatie

▪ > 15% free-float

ETF-type

▪ Uitkerend

▪ Fysieke replicatie

▪ Geen effectenuitleen 

▪ Totale-kostenpercentage: 0,25%
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Rendement per jaar

30% met hoogste dividenden

40% met een-na-hoogste dividenden

30% met laagste dividenden

Geen dividend

Hoog dividend portefeuilles hebben in het verleden een relatief hoger 

rendement en een lager risico laten zien dan de markt

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Dit geldt ook voor historische marktinformatie 

Bron: VanEck-analyse op basis van gegevens van Kenneth French (https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html). Gegevens voor de periode van 50 jaar die eindigt in september 2019
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S&P 500-portefeuilles, gebaseerd op dividendrendement



Dividend vormt het grootste deel van rendement over een langere periode
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In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Dit geldt ook voor historische marktinformatie 

Bron: VanEck-analyse. Gegevens voor de periode van 2 januari 1928 – 28 november 2019
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Historisch gezien was dividend een goede inflatieafdekking

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Dit geldt ook voor historische marktinformatie 

Bron: VanEck-analyse op basis van gegevens van Robert Shiller (http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm). Gegevens voor de periode januari 1871 – september 2019
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10 jaars gemiddelde inflatie versus 10 jaars gemiddelde dividendgroei, VS 



Introductie-

datum

VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
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Gegevens per 4 september 2020

23 mei 2016

Totaal 

vermogen

€ 31 miljoen

Aantal 

posities

100 aandelen wereldwijd met hoogste dividenden

▪ Dividendgroei over laatste 5 jaar 

▪ Verwacht minder dan 75% van de winst uit te keren

Weging Op basis van uitgekeerd dividend

▪ Max 40% per sector

▪ Max 5% per aandeel

ETF-type ▪ Uitkerend

▪ Fysieke replicatie

▪ Geen effectenuitleen 

▪ Totale-kostenpercentage: 0,38%
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Rol van goud in een portefeuille: dekking tegen systeemrisico’s

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit geldt ook voor historische marktgegevens

Bron: VanEck. Gegevens per 30 juni 2020
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In het verleden heeft goud een 

hoger rendement gehad dan 

aandelen tijdens
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Goud profiteert van een positieve koerstrend 

Goudprijs 

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit geldt ook voor historische marktgegevens

Bron: VanEck. Gegevens per 28 augustus 2020
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De goudprijs reageert op dreigend systeemrisico en lage rentes

Goudprijs

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit geldt ook voor historische marktgegevens

Bron: VanEck. Gegevens per 30 juni 2020
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VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF

1 Aandelen die minimaal 4,5% van de index uitmaken

Gegevens per 28 augustus 2020
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25 maart 2015

Totaal 

vermogen

$ 799 miljoen

Aantal 

posities

50 aandelen wereldwijd actief in goud- en zilvermijnbouw 

Weging Op basis van marktkapitalisatie

▪ Max 20% per aandeel

▪ Max 45% in grote aandelen1

ETF-type ▪ Herbeleggend

▪ Fysieke replicatie

▪ Geen effectenuitleen 

▪ Totale-kostenpercentage: 0,53%

Introductie-

datum
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Morningstar Wide Moat Focus index: overzicht 

28

• Moat = slotgracht

• Beleg in bedrijven met duurzame concurrentievoordelen en 

een aantrekkelijke prijs

• Identificatie door Morningstar team met meer dan 100 

analisten

• Vijf Moat-elementen waarmee bedrijven hun toekomstige 

winstgevendheid kunnen veiligstellen:

Overstap 
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Immateriële 

bezittingen

Netwerk 

effect

Kosten 

voordeel

Schaal 

efficiëntie

Microsoft Starbucks Salesforce.com Charles 

Schwab

Comcast



Morningstar Wide Moat Focus index: Proces voor aandelenselectie
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Aandelen 

geanalyseerd door 

Morningstar

Eerste selectie

door Morningstar

Verfijning op basis van 

waardering

Morningstar® Wide 

Moat Focus IndexTM

~ 1.500 aandelen ~ 140 wide

moat-aandelen

40-80 aantrekkelijk geprijsde wide moat-aandelen

Kwaliteit = Morningstar

wide moat-score

Waarde = marktprijs/reële 

waarde



Rendement sinds oprichting Morningstar Wide Moat Focus index (%)

S&P 500

%

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. 

Bron: VanEck. Gegevens per 30 augustus 2020. 
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Introductie-

datum

VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
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Gegevens per 4 september 2020

16 oktober 2015

Totaal 

vermogen

$ 245 miljoen

Aantal 

posities

40 – 80 aandelen

Weging ▪ Portefeuille opgedeeld in twee gelijke sub-portefeuilles die elk op halfjaarlijkse basis 

worden herwogen, een kwartaal na elkaar

▪ Iedere sub-portefeuille gelijkgewogen

ETF-type ▪ Herbeleggend

▪ Fysieke replicatie

▪ Geen effectenuitleen 

▪ Totale-kostenpercentage: 0,49%
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De AMX index, een aanvulling t.o.v. de AEX index 

33

▪ Meer Nederlands georiënteerd dan AEX: afzetmarkten van AMX bedrijven 

sterker in Nederland geconcentreerd dan de AEX

▪ AMX bedrijven vaak wat goedkoper dan AEX bedrijven, dankzij “klein bedrijf 

premie”

▪ Grotere kans op overname (bijv. Binck Bank in 2019)



Introductie-

datum

VanEck Vectors AMX UCITS ETF
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Gegevens per 4 september 2020

14 december 2009

Totaal 

vermogen

€ 23 miljoen

Aantal 

posities

25 aandelen

Weging ▪ Op basis van marktkapitalisatie

ETF-type ▪ Uitkerend

▪ Fysieke replicatie

▪ Geen effectenuitleen 

▪ Totale-kostenpercentage: 0,35%
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De videogame industrie toont zeer snelle groei

Bron: Newzoo Global Games Market Report 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020, VanEck analyse,

* De cijfers voor 2020 t/m 2023  zijn ramingen
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De groei wordt verwacht door te zetten, dankzij een aantal factoren
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Esport is meer dan verdrievoudigd in de laatste jaren. Wat als het even 

populair wordt als traditionele sport op TV?

* De cijfers voor 2020 en 2023 zijn ramingen

Bron: VanEck-analyse op basis van Newzoo-gegevens
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Rendement MVIS Global Video Gaming & eSports Index1

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. 
1 De onderliggende index van de VanEck Vectors Global Video Gaming and eSports UCITS ETF. Let op: de index is niet direct investeerbaar. Rendementen van de ETF en van de index kunnen afwijken. Voor de ETF worden 

kosten in rekening gebracht, wat niet het geval is bij de index. 

Bron: VanEck. Gegevens voor de periode 1 januari 2015 tot 30 augustus 2020
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VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF

Gegevens per 4 september 2020

40

24 juni 2019

Totaal 

vermogen

$ 626 miljoen

Aantal 

posities

25 aandelen wereldwijd die tenminste 50% van hun omzet halen uit 

videogaming en of esport

Weging ▪ Op basis van marktkapitalisatie

▪ Plafond van 8% per aandeel

ETF-type ▪ Herbeleggend

▪ Fysieke replicatie

▪ Geen effectenuitleen 

▪ Totale-kostenpercentage: 0,55%

Introductie-

datum



Belangrijke informatie

41

Disclaimer 

De informatie zoals opgenomen in deze presentatie is samengesteld door VanEck Asset Management B.V (een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Barbara 

Strozzilaan 310), hierna te noemen: “VanEck”. VanEck beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b van de Wet op het financieel toezicht en staat als zodanig geregistreerd bij de DNB en de AFM. 

VanEck Asset Management B.V. is een UCITS beheerder en beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b van de Wet op het financieel toezicht en staat als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. VanEck

Vectors™ ETFs N.V. is een paraplufonds wat wordt beheerd door VanEck Asset Management B.V. VanEck Vectors™ ETFs is een ICBE (UCITS) en is opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. 

VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc is een icbe die wordt beheerd door VanEck Investments Ltd en zijn geregistreerd bij de Central Bank of Ireland.

VanEck Vectors™ ETFs en VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc volgen aandelen en obligaties indices. De waarde van de activa kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. Voor meer informatie over het Fonds of de relevante ETF 

(sub-fonds) verwijzen wij naar het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie, te vinden op www.vanecketfs.nl en/of www.vaneck.com. VanEck Asset Management B.V. geeft geen beleggingsadvies. Deze publicatie is enkel gericht aan 

Nederlandse beleggers in Nederland, is alleen voor informatie- en marketingdoeleinden en vormt geen beleggingsadvies of een aanbod om enig effect te kopen of te verkopen, inclusief aandelen van enig beleggingsfonds gesponsord door een 

van de aan VanEck gelieerde entiteiten. Deze presentatie is een publicitaire mededeling en vormt geen onderzoek zoals bepaald in Richtlijn 2014/65/EU en Gedelegeerde Verordening 2017/565. Deze informatie is niet opgesteld overeenkomstig 

de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

Producten worden niet aangeboden aan en zijn ook niet bedoeld voor Amerikaanse ingezetenen. “Amerikaanse ingezetene” betekent iedere persoon of entiteit die door de Securities Exchange Commission van tijd tot tijd geacht wordt een 

“Amerikaanse ingezetene” te zijn onder Regel 902(k) van de Wet van 1933 of andere personen of entiteiten die de directeuren van VanEck als zodanig kunnen aanwijzen.

Informatie in deze presentatie is alleen van toepassing op beleggers gevestigd in Nederland.

Beleggingsrisico’s

Een ETF garandeert geen veiligheid. Als de onderliggende index in waarde daalt, daalt de ETF ook in waarde. Het beleggen in ETFs is niet per definitie geschikt voor alle beleggers. VanEck geeft geen garantie op de resultaten van de 

index/indices en de ETFs. Het resultaat van de ETFs is aan veranderingen onderhevig. De kans bestaat dat de belegger zijn ingelegd vermogen niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan vreemde valuta worden 

beïnvloed door valutaschommelingen. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rechten van intellectuele eigendom

VanEck Asset Management B.V. is houder van het auteurs- en databankenrecht op de (samenstelling van) de genoemde fondsen. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of (her)gebruik hiervan is zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van VanEck Asset Management B.V. niet toegestaan en is inbreukmakend.

“VANECK” en haar beeldmerken zijn geregistreerde merken van VanEck Asset Management B.V. 

VanEck Asset Management B.V. behoudt verder alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze presentatie aangeboden informatie (waaronder 

alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. Het is niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VanEck Asset Management 

B.V. De inhoud van deze presentatie mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. In het bijzonder is het bezoekers uitdrukkelijk niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, 

mailingslists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VanEck. Deze presentatie is door VanEck met zorg samengesteld. 

“Euronext N.V. of één aan haar gelieerde ondernemingen ondersteunen op geen enkele wijze de uitgifte of zijn anderszins betrokken bij de uitgifte en het aanbod van het product. Zij sluiten jegens een ieder elke aansprakelijk uit voor elke

onnauwkeurigheid in de gegevens waarop de AEX-index®  of de AMX-index® is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of omissies in de berekening en/of verspreiding van de AEX-index® of de AMX-index® of voor de manier waarop deze wordt 

toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan.”  “AEX®” en “AEX-index®” zijn geregistreerde merken van Euronext N.V. of van de aan haar gelieerde ondernemingen” en “AMX®” en “AMX-index®” zijn geregistreerde merken van 

Euronext N.V. of van de aan haar gelieerde ondernemingen.

“iBoxx®” is een gedeponeerd handelsmerk van Markit Indices Limited en werd in licentie gegeven voor gebruik door VanEck Asset Management B.V. VanEck Asset Management B.V. wordt niet goedgekeurd, onderschreven of aanbevolen door 

Markit Indices Limited. De VanEck ETFs worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Markit Indices Limited en Markit Indices Limited verleent geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, aan de eigenaars van de 

VanEck ETFs of personen uit het publiek inzake het verhandelen van of beleggen in de VanEck ETFs.

© VanEck Asset Management B.V. 2020



Belangrijke informatie

42

Morningstar® Wide Moat Focus IndexTM is a trade mark of Morningstar Inc. and has been licensed for use for certain purposes by VanEck. VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 

is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Morningstar and Morningstar makes no representation regarding the advisability in VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF. The 

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (the Fund) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by J.P. Morgan and J.P. Morgan makes no representation regarding the 

advisability of investment in the VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (the Fund). J.P. Morgan does not warrant the completeness or accuracy of the J.P. Morgan GBI-

EMG Core Index. J.P. Morgan is the marketing name for JPMorgan Chase & Co., and its subsidiaries and affiliates worldwide. Copyright 2018 JPMorgan Chase & Co. All rights reserved. S-Network 

is a trade mark of S-Network and has been licensed for use for certain purposes by VanEck. VanEck Vectors Natural Resources UCITS ETF is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S-

Network and S-Network makes no representation regarding the advisability in VanEck Vectors Natural Resources UCITS ETF.

NYSE Arca Gold Miners Index is een servicemerk van ICE Data Indices, LLC of daaraan gelieerde ondernemingen (“ICE Data”) en is in licentie genomen door VanEck Vectors UCITS ETF plc. (het 

“Fonds”) in verband met VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (het “Subfonds”). Noch het Fonds, noch het Subfonds worden gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door ICE Data. 

ICE Data doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het Fonds, het Subfonds of het vermogen van de NYSE Arca Gold Miners Index om het rendement van de algemene 

aandelenmarkt te volgen. ICE Data geeft geen expliciete of impliciete garanties en wijst hierbij uitdrukkelijk alle garanties voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, gerelateerd 

aan de NYSE Arca Gold Miners Index of daarin opgenomen gegevens van de hand. In geen geval zal ICE Data aansprakelijk zijn voor enige speciale, bijkomende, indirecte of gevolgschade 

(inclusief gederfde winsten), zelfs niet als ze in kennis was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. ICE Data Indices, LLC en zijn dochtermaatschappijen (“ICE Data”), hun indices en de 

daaraan gerelateerde informatie, de naam “ICE Data” en de aan dit bedrijf gerelateerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van en in licentie gegeven door ICE Data, en mogen niet worden 

gereproduceerd, gebruikt, of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE Data. Het Fonds is niet doorgegeven op grond van zijn rechtmatigheid of geschiktheid en wordt niet 

gereglementeerd, uitgegeven, aanbevolen, verkocht, gegarandeerd of aangeprezen door ICE Data.

MVIS® Global Video Gaming and eSports Index and MVIS Global Junior Gold Miners are the exclusive property of MVIS (a wholly owned subsidiary of Van Eck Associates Corporation), which has 

contracted with Solactive AG to maintain and calculate the Index. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the Index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards MV Index 

Solutions GmbH, Solactive AG has no obligation to point out errors in the Index to third parties. The VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF and the VanEck Vectors Junior Gold 

Miners UCITS ETF are not sponsored, endorsed, sold or promoted by MV Index Solutions GmbH and MV Index Solutions GmbH makes no representation regarding the advisability of investing in the 

Fund.
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Disclaimer

De informatie in deze uitzending is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een
aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker(s) staat niet direct of
indirect in relatie met hun standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in
acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruikmaakt van
bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en
actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de
verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om niet te beleggen in
financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie die tijdens de uitzending
wordt besproken kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw
totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg.


