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Default
Sparen is zekerheid Het geld blijft van jou en je weet hoeveel winst je maakt.
Met beleggen kun je meer verdienen Maar je loopt ook een groter risico.
Weet wat je doet Beleg nooit in beleggingsproduct dat je niet goed snapt.
Er zijn beleggingsclubs waar je ervaringen kunt delen.
De Nederlandse Centrale Vereniging van Beleggingsclubs (NCVB)
geeft ook cursussen.
Beleggen kan via verschillende aanbieders.
Hoe betrouwbaar is je bank of adviseur.
Staat hij onder toezicht van de Autoriteit FinanciÃ«le Markten (AFM)?
Heeft hij een vergunning?
Als je aanbieder ingeschreven is bij het Dutch Securities Institute,
dan weet je dat hij deskundig is en zich aan bepaalde regels moet
houden Vraag ernaar.
Banken werken met een beleggersprofiel Met dit profiel krijgen jij en je bank
inzicht in jouw persoonlijke en financiÃ«le situatie.

Hoeveel weet je van beleggen
Welk risico wil en kun je lopen? Op basis van dit profiel kun je een
beleggingsproduct kiezen dat bij je past.
Wees kritisch over alle aanbiedingen van beleggingsproducten.
Zorg dat je precies weet en begrijpt wat de kosten zijn van het beleggingsproduct.
Beleggingsverzekeringen zijn een combinatie van een belegging en
een levensverzekering.
Heb je die levensverzekering wel echt nodig?
Een beloofd hoog rendement, betekent vaak een hoog risico.
Beleggen in obligaties is relatief veilig Maar ook de waarde van obligaties kan sterk
omhoog en omlaag gaan.

Beleggen in aandelen is minder veilig

De koersen van aandelen kunnen heel sterk

stijgen en dalen.

Denk niet dat succesvolle beleggingen uit het verleden ook in de
toekomst succesvol zijn Gisteren is voor de beurs geschiedenis.
Beleggen is vooruit kijken, niet achterom.
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Beleggen met geleend geld kan erg gevaarlijk zijn

Dat leenbedrag moet je
terugbetalen, ook als je belegging minder waard wordt. Je blijft dan zitten met een schuld.

Volg je beleggingen goed.
Controleer ze regelmatig
Zorg voor een goede spreiding over verschillende beleggingscategorieÃ«n, dan verklein je de financiÃ«le risico's.
Wissel niet te vaak, dan ben je veel geld kwijt aan transactiekosten.
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