Zorgeloos leven,
ondanks alle
veranderingen
in uw leven.
Doelbewust, maatschappijbewust
en prijsbewust vermogen opbouwen.

NNEK Vermogensopbouw. Voordat later te laat is.

Financieel goed voorbereid zijn op het
behouden van uw gewenste levensstijl.
Wij hebben de overtuiging dat u het leven moet kunnen leiden dat u wilt. Door doelbewust,
maatschappijbewust en prijsbewust een vermogen op te bouwen waarmee u de door u
gewenste levensstijl kan blijven bekostigen. Zonder daarbij uw emotionele rust te verliezen.
Doelbewust
Door doelbewust te beleggen kunnen wij uw dromen en plannen realiseren. Dat doen wij al dertig
jaar succesvol voor duizenden klanten. Uw adviseur en ons gedreven team in Groningen en Amsterdam
verliezen daarbij de realiteit en de haalbaarheid van uw doel nooit uit het oog.
Hoe wij dat doen
Er zijn veel manieren om een vermogen op te bouwen. Maar anders dan bij andere aanbieders in
Nederland krijgt u van ons daarbij geen mooie praatjes te horen, maar de realiteit. Op weg naar het
einddoel houden wij de ontwikkeling van uw vermogen scherp in de gaten. Samen met ons kunt u de
koers ervan altijd bijstellen. Daarvoor krijgt u een handige online stoplicht-tool ter beschikking waarmee
u direct ziet wat u moet doen om bij veranderingen te handelen.
Beleggen vanuit een financieel plan
Een goede gezondheid kunnen wij alleen maar wensen, maar financiële gezondheid kunnen wij
plannen. Vermogensopbouw is daarbij een belangrijke voorwaarde, maar alleen als onderdeel van
een financieel totaalplan. Om die reden werken wij altijd samen met financieel adviseurs. Wij als
vermogensbeheerder in de rol van ‘specialist in het ziekenhuis’. De financieel adviseurs in de rol van
‘financiële huisarts’, die de conditie van uw beleggingen met regelmaat controleert.
Maatschappijbewust
Beleggen is keuzes maken. Wij houden bij het maken van die keuzes graag rekening met goed bestuur,
maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethisch handelen. Zo genereert u een extra rendement op
uw vermogen: dat van een verantwoorde samenleving. Natuurlijk zonder uw andere doelstellingen
daarbij uit het oog te verliezen.
Prijsbewust
Waar andere aanbieders kosten ongelimiteerd aan hun klanten blijven doorberekenen, beleggen wij
altijd prijsbewust. Door ons onafhankelijke inkoopbeleid zijn de externe fondskosten veel lager dan
bij de huisfondsen die u elders in de markt tegenkomt. Voor onze dienstverlening hanteren wij een
zeer laag instaptarief van 0,9% inclusief BTW. En aangezien wij deze all-in beheervergoeding hebben
gemaximaliseerd, betaalt niemand ooit meer dan €3.450. Of u nu een grote of kleine belegger bent.
Zo bent u veel goedkoper uit en bereikt u eerder uw doelstelling. Controleer dit prijsbewuste beleid
in onze voorwaarden en in onze vergelijkende kostenmaatstaf op onze website www.nnek.nl.

“Hoe zorg ik dat ik er ook van mijn vermogen een jaartje tussenuit mag?”

Zorgen dat u de financiële ruimte houdt
om uw moeder in huis te nemen.

Onze 10 beleggingsovertuigingen.
De wereld van vermogensbeheer en beleggen zit vaak vol onzinnig jargon en dikdoenerij.
Wij maken zaken niet moeilijker dan ze zijn, maar duidelijker. In gewone mensentaal,
zonder moeilijke Engelse termen. Wij werken altijd vanuit uw doelstelling. Doelbewust,
prijsbewust, en maatschappijbewust. Volgens 10 fundamentele overtuigingen, waar wij
nooit van afwijken.
1 - Beleggen doet u verantwoord
Wij beleggen alleen in bedrijven met een verantwoorde bedrijfsvoering. Bedrijven die altijd rekening
houden met goed bestuur van onderneming, ethisch handelen; hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen en milieu, schone en duurzame energie een rol laten spelen.

Zorgen dat u
de financiële
rust heeft om
na uw pensioen
achter de
geraniums te
blijven zitten.

2 - Beleggen doet u vanuit een financieel plan
Uit de inventarisatie van uw huidige en toekomstige financiële wensen kan blijken dat vermogensopbouw
wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, doelstelling en risicobeleving
wordt een passende strategie gekozen. Gezamenlijk houden wij uw doelstelling realistisch en laten ons
niet leiden door emoties op de beurs.
3 - Beleggen doet u met een doel
Voor het bereiken van beleggingsdoelen is niets zo gevaarlijk als toegeven aan beurssentiment. Met de
discipline om bij een heftig bewegende beurs focus te houden, behaalt u betere beleggingsresultaten. Uw
adviseur helpt u om de focus op uw lange-termijndoelen te houden en u niet te laten afleiden door
ontwikkelingen op korte termijn.

Zorgen dat u zonder fratsen
in uw huis kan blijven wonen.

4 - Beleggen dient in één oogopslag duidelijk te zijn
Met het juiste inzicht maakt u de juiste keuze. Daarom koppelt NNEK uw beleggingsdoel aan uw
beleggingsrekening. Dankzij onze ‘Mijn Doel’-app ziet u in één oogopslag waar u staat ten opzichte
van uw doel. Via het stoplicht ziet u direct bij een oranje of rood licht wat u kunt doen om weer ‘groen
licht’ voor uw belegging te krijgen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.
5 - Beleggen is voor de lange termijn
Veel beleggers overschatten rendement op korte termijn en onderschatten rendement op lange
termijn. Beweeglijke beurzen kunnen in afzonderlijke jaren forse uitschieters vertonen. Over een
lange periode bewegen de resultaten steeds weer naar het langjarig gemiddelde. Daarom is
beleggen alleen voor u geschikt als u uw geld voor de aangegeven langere periode kunt missen.

“Wij willen scheiden maar ons vermogen ligt dwars.”

Zorgen dat uw bedrijf
ruim op tijd uw pensioen wordt.

U weet financieel altijd waar u aan toe bent
Onze kosten zijn altijd scherp en transparant. U vindt een compleet overzicht van alle kosten in de
vermogensbeheerovereenkomst. Zo weet u waar u aan toe bent.
Uw vermogen is veilig door vermogensscheiding
Uw beleggingsrekening wordt geadministreerd door Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro.
NNEK treedt hierbij op als beheerder. Hiermee weet u zeker dat uw vermogen en dat van NNEK
volledig van elkaar gescheiden zijn. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met NNEK als onderneming
dan is uw geld veilig bewaard in een afzonderlijke stichting. Verantwoord beheer en uw veiligheid
zetten wij namelijk op de eerste plaats.

Vergunningen
NNEK is een onafhankelijke dienstverlener en beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel
2:96 van de Wet op het Financieel Toezicht, die is verleend door de Autoriteit Financiële Markten en
staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank. NNEK is aangesloten bij het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening, deelnemer aan Dutch Securities Institute, member van NYSE Euronext
en is ingeschreven in handelsregister KvK Groningen onder nummer 02017874.

Met deze 10 beleggingsovertuigingen helpen wij u om uw doelen te behalen
• Beleggen doet u verantwoord

• Beleggen zonder timing van beleggingsmarkten

• Beleggen doet u vanuit een financieel plan

• Beleggen met voldoende spreiding

• Beleggen doet u met een doel

• Beleggen zonder emotie

• Beleggen dient in één oogopslag duidelijk te zijn

• Beleggen doet u onafhankelijk

• Beleggen is voor de lange termijn

• Beleggen is altijd voor u te begrijpen

Doelbewust
beleggen

Maatschappijbewust
beleggen

Prijsbewust
beleggen

Geen
moeilijke termen

Meer inzicht door
Mijn Doel app

Wereldwijde spreiding
voor iedereen
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