JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN.
VERMOGENSBEHEER VOOR 0,10% PER MAAND
(MET EEN MINIMUM VAN € 20)

KOEN
belegt voor jou.
Koen betekent dapper en bekwaam, dat is waar KOEN voor staat. Gewapend
met de beste kennis en technologie neemt KOEN posities in die beter zijn.






Direct beleggen in aandelen voorkomt dubbele kosten
Je belegt goed gespreid in aandelen en obligaties
Je weet in welke bedrijven je belegt
In en uit de markt op basis van een wetenschappelijk onderbouwd model
Je vermogen op een eigen rekening bij Lynx
TEL: 085 06 55 444

E-mail: info@koen.eu

Website: www.koen.eu

BETER BELEGGEN
Bij KOEN geloven we dat beleggen de beste manier is om vermogen op te bouwen.
Uiteraard moet je dan wel goed beleggen. KOEN belegt beter: sinds KOEN is gestart met dit
beleggingsbeleid verslaat KOEN de concurrentie en de benchmarks. Het actieve beleid is
erop gericht om het risico te beheersen en kansen te benutten. Beter beleggen staat bij
KOEN ook voor transparantie. Weten in welke bedrijven je belegt. Hierdoor kan je ook het
nieuws van deze bedrijven volgen.

BELEGGINGSBELEID
KOEN hanteert een actief beleggingsbeleid. Op basis van een wetenschappelijk
onderbouwd model neemt KOEN de beleggingsbesluiten.
Als eerste bepaalt het model of en hoeveel van jouw vermogen wordt belegd in aandelen.
Staan alle seinen op groen dan durft KOEN er ook voor te gaan. Maar is de trend op de
markten niet meer in jouw voordeel dan bouwt KOEN de portefeuille rigoureus af. Bij de
selectie van aandelen kijkt KOEN eerst welke sectoren en landen het meest aantrekkelijk
zijn. De sectoren en landen die onder druk liggen zullen juist worden verkocht.
Iedere maand scant het model duizenden aandelen om te zien of deze koopwaardig zijn of
juist moeten worden verkocht. Aandelen met een verkoopsignaal worden zonder pardon
verkocht. Vervolgens kijkt KOEN per sector naar de gunstigst gewaardeerde aandelen met
het meest kansrijke koerspatroon. Bij de waardering kijkt KOEN niet enkel naar de absolute
waardering maar ook naar de (potentiele) groei van een onderneming.

RISICO’S VAN BELEGGEN
Beleggen brengt risico's met zich mee en je kunt je inleg, of een deel ervan verliezen. De
waarde van je beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële
markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop
geen onnodige risico’s. Voordat je gaat beleggen, is het belangrijk dat je op de hoogte bent
en je goed laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. In de ‘Handleiding
KOEN’, die je ontvangt als je met KOEN wil starten, worden de risico’s uitgebreid toegelicht.
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STARTEN BIJ KOEN
Je start eenvoudig op de website van KOEN, www.koen.eu. Voor iedereen met een
vermogen vanaf € 20.000 is beter beleggen bij KOEN mogelijk.

Als eerste stap kies je op de website www.koen.eu jouw profiel. Vervolgens check je met
de controle vragen of dit profiel ook bij je past.

KOEN vraagt je om op de site een aantal gegevens in te vullen en een foto van je
identificatiebewijs te uploaden. Klant worden gaat eenvoudig en online, geen stapels
papieren. Wel zo gemakkelijk, dat is KOEN.

JOUW PRIVACY
Jouw privacy is voor KOEN heel belangrijk. Daarom worden gegevens die je via een
beveiligde verbinding doorgeeft aan de website, na verwerking automatisch verwijderd.
Direct nadat je de intake bij KOEN hebt doorlopen, opent KOEN automatisch een rekening
voor jou bij Lynx. Je hoeft hier zelf niets voor te doen en krijgt van Lynx automatisch
bericht wanneer je rekening geactiveerd is.
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Na het overmaken van geld naar je nieuwe rekening bij Lynx ben je klaar om te beleggen.
KOEN zal met het kapitaal dat je hebt gestort op je Lynx rekening jouw
beleggingsportefeuille opbouwen. Je kan vervolgens op de website www.koen.eu inloggen
en zo vaak als je wilt de ontwikkeling van je portefeuille volgen.

CONTACT
TEL
E-mail
Website

085 06 55 444
info@koen.eu
www.koen.eu

DISCLAIMER
Deze publicatie is enkel bedoeld als informatieverschaffer. De publicatie mag op geen
enkele wijze worden beschouwd als advies of bevordering tot het doen van een belegging.
KOEN vermogensbeheer is een handelsnaam van Blauwtulp B.V. Het moederbedrijf
Blauwtulp B.V. is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid.
Blauwtulp B.V. heeft een vergunning voor het verlenen van financiële diensten waaronder
beleggingsadvies en vermogensbeheer. Als houder van de vergunningen is Blauwtulp B.V.
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en De Nederlandsche Bank
(www.dnb.nl). Deze instellingen houden toezicht op Blauwtulp B.V.. Verder is Blauwtulp
B.V. aangesloten bij de DSI (www.dsi.nl) en het KIFID (www.kifid.nl) en staat geregistreerd
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30222517.
De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Blauwtulp B.V.
betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en
volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten
daarvan kan Blauwtulp B.V. niet instaan. Blauwtulp geeft geen garantie of verklaring over
genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Opinies, feiten
en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
Blauwtulp B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de
onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Het is mogelijk dat Blauwtulp
B.V. ten behoeve van haar cliënten of haar medewerkers posities aanhouden in effecten
die worden genoemd in deze publicatie.
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