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Persbericht 
 

Amsterdam, 7 oktober 2016 

 

Online broker LYNX viert 10-jarig bestaan 
 

Het is een speciale dag voor online broker LYNX. Het in Amsterdam gevestigde 

bedrijf bestaat 10 jaar en om deze reden opende Tycho Schaaf, branch manager 

van LYNX Nederland, vandaag de handelsdag op Beursplein 5. 

 

Zie bijgaand persbericht van LYNX  

  

Over LYNX  

 

LYNX is dé specialist in online beleggen en na Binck/Alex de grootste online broker van 

Nederland. Klanten van LYNX kunnen met het bekroonde handelsplatform op alle 

belangrijke financiele markten ter wereld beleggen tegen extreem lage tarieven. Van 2009 

tot en met 2012 is LYNX door het onafhankelijke beleggersmagazine Beleggers Belangen 

uitgeroepen tot beste en goedkoopste broker van Nederland. 

 

LYNX is sinds 2007 actief op de Nederlandse markt en heeft naast haar hoofdkantoor in 

Amsterdam vestigingen in Belgie, Duitsland en Tsjechië. 

 

Persvoorlichting: 

Youri Sleutel 

T  020 6251524  

E  y.sleutel@lynx.nl  
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Het is een speciale dag voor online broker LYNX. Het in Amsterdam gevestigde 

bedrijf bestaat 10 jaar en om deze reden opende Tycho Schaaf, branch manager 

van LYNX Nederland, vandaag de handelsdag op Beursplein 5.  

Om deze mijlpaal te vieren, loopt er op dit moment een campagne bij LYNX. Zowel nieuwe 

als bestaande kunnen prijzen winnen. Met het oog op de Amerikaanse verkiezingen, zijn de 

tarieven voor Amerikaanse effecten verlaagd. Daarnaast ontvangen nieuwe klanten $ 250 

transactietegoed.  

De missie van LYNX is duidelijk: alle particuliere beleggers de beste handelsmogelijkheden 

bieden op beurzen over de gehele wereld. 

Tycho Schaaf merkt dat beleggen steeds populairder wordt. "De afgelopen tijd hoor je 

steeds vaker dat, ondanks de lage rente, alles wat terugloopt in de beleggingssector. Wij 

zien juist een tegenovergestelde trend. LYNX groeit nog steeds en beleggen wordt steeds 

populairder." 

Inmiddels hebben al meer dan 40.000 actieve beleggers een rekening geopend bij LYNX. 

Het groeiende bedrijf geeft aan haar platform in de toekomst in nog meer landen te willen 

gaan aanbieden. De focus zal hierbij op Europa liggen. 

10 jaar geleden kwamen particuliere beleggers Jeroen Kramer en Rogier Groen tot de 

conclusie dat geen enkele Nederlandse broker het totaalpakket kon bieden dat zij dachten 

nodig te hebben om succes te hebben op te beurs. Dat moet toch veel beter kunnen. Ze 

besloten daarop onder de naam LYNX zelf de markt voor online beleggen open te breken. 


