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Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Het Beleggingsinstituut noch betrokken
medewerkers van Het Beleggingsinstituut kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten
daarvan instaan. Het Beleggingsinstituut geeft geen garantie of verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend.
Het Beleggingsinstituut aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie.

Het Beleggingsinstituut verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht en de in de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) opgenomen
begrippen. Het Beleggingsinstituut voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de
toetsing op geschiktheid en passendheid van uw beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

Het Beleggingsinstituut adviseert U nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur vooraleer posities in de financiële markten aan te gaan. Het
Beleggingsinstituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het
gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze publicatie of andere publicaties van Het
Beleggingsinstituut. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Het Beleggingsinstituut, waaronder personen die zijn betrokken
bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal.

Disclaimer
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Inhoud

• Wat kan beleggen zonder kennis kosten?
• Hoe moet het niet?
• Wanneer werkt het wel?
• Hoe zorg je ervoor dat je het snapt?
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Wat kan beleggen je kosten?

Marijke
Leeftijd: 35 jaar
Kapitaal: €10.000
Ervaring: Geen
Producten: Opties & aandelen
Winst/verlies per dag: - €30D
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Wat kan beleggen kosten?

Wat kocht Marijke?
20 aandelen Walt Disney van € 150 =  € 3.000
1000 aandelen Aegon van € 3,00 = € 3.000
2 dag opties van € 0,05 = € 5

Marijke gaf € 6.005 uit aan deze producten tezamen
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Wat kan beleggen kosten?

Hoe heeft Marijke haar keuzes gemaakt?
- ‘Walt Disney vind ik een leuk bedrijf’;
- ‘Aegon werd getipt op een website’

Wat kostte deze aanschaf haar?
Actief beleggen €             4.000,00 
Dagelijkse transacties 2
Kosten aan- en verkoop €                    0,95 
300 dagen €             1.140,00 
Totaal % aan kosten 28,50%

Pennywise, pound foolish: zuinig in kleine zaken, verkwistend in grote zaken.



www.beleggingsinstituut.nl

Ook vermogende beleggers gaan weleens de mist 
in….

Peter
Leeftijd: 62 jaar
Kapitaal: €2.000.000
Ervaring: Veel
Producten: Opties, aandelen, futures

Ging in één jaar van 2 miljoen naar 4.5 miljoen om vervolgens in slechts 10 dagen terug te vallen 
tot 2.2 miljoen
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Verlies en terug naar breakeven
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Het maakt niet uit hoeveel geld je hebt, educatie is nodig 
Zonder zwemles verdrink je ook!
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Hoe maak ik niet dezelfde fouten

• Verdiep je in de materie
• Begin bij de basis

Gebruik een plan van aanpak
• Bepaal welk fonds je wilt kopen
• Bepaal aan en verkoop momenten
• Bepaal welk product je gaat aanschaffen
• Bepaal omvang en duur van je positie

• Stel jezelf altijd de vraag: Wat doe ik als…..en volg met discipline het antwoord
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En vergeet niet….
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Asset Mix

15%

45%

40%

15% Liquiditeiten

40% Obligaties
45% Aandelen

Asset mix: Neutraal
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Asset classes

• Aandelen
• Obligaties
• Onroerend goed
• Grondstoffen
• Valuta
• Derivaten
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Populaire beleggingsinstrumenten

• Obligaties
• CFD’s
• Futures
• ETF’s en Trackers
• Opties
• Turbo’s en Sprinters
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Volgende les: Hoe gebruik je financiële producten 

• Wat is een aandeel?
• Alternatieven voor aandelen
• Obligaties
• CFD’s
• Futures
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