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SPAARGELD!

Vraag om een vrijblijvend gesprek

BIJ U THUIS AAN DE KEUKENTAFEL

Uw spaargeld slinkt
Tijd om een andere koers te varen
Tot enkele jaren geleden was het een veilige keuze om uw geld op
een spaarrekening te zetten, zodat u zonder al te veel risico uw
vermogen kon laten groeien. Een acceptabele rente was gebruikelijk.

Een andere route kiezen
Deze situatie is helaas totaal veranderd. En wij verwachten dat
dit de komende jaren zal voortduren. Inmiddels zijn verschillende
banken begonnen met het innen van negatieve rente op uw
spaargeld. Kortom uw spaargeld slinkt, nog afgezien van de mede door de Corona-pandemie- oplopende inflatie. Wellicht is
Senior Beleggen juist daarom een interessante optie voor u.

Een belegging met een
beperkt risico past enorm
goed bij ons.

BART (69) & SASKIA (74)

Wat kan Senior Beleggen voor mij betekenen?
Als u altijd hebt gespaard, dan is beleggen misschien op
het eerste oog best een grote stap. Beleggen kent
verschillende vormen van risico. Van zeer offensief
(uitsluitend aandelen) tot zeer defensief (uitsluitend
obligaties van degelijke, solide ondernemingen).
In een vrijblijvend gesprek leggen wij u haarscherp
uit wat een obligatie precies is en wat de risico's
kunnen zijn bij een breed gespreide
portefeuille met dergelijke obligaties.

Monitoren van mijn beleggingen
Voor Senior Beleggen werken wij al jaren samen met een
gerenommeerde vermogensbeheerder die onder toezicht
staat van de AFM en DNB. Voor u extra zekerheid dat uw
portefeuille dagelijks wordt aangestuurd door een team
van ervaren beleggingsspecialisten. U krijgt van deze
partij een inlog-mogelijkheid om uw portefeuille op de
voet te volgen, zogezegd kijkt u dus mee over de
schouders van deze vermogensbeheerder.

Wij zijn al jaren tevreden
over Senior Beleggen.
Een mooi rendement bij
een beperkt risico.

INEZ (72) & HARISSON (70)

Wat is het risico van Senior Beleggen?
Voor Senior Beleggen kiezen wij bewust voor een
beleggingsvorm met een beperkt risico. Wij stellen geen
torenhoge rendementen in het vooruitzicht. Ons doel is
voor u een redelijk en stabiel rendement te realiseren
met een laag risico. Zodat u ongestoord (extra) lekker
kunt genieten van de leuke dingen in het leven, zonder
omkijken naar uw financiën.

- Inleg vanaf

€

100.000,-

- Duidelijke uitleg
- Professioneel beheer van uw geld
- Uw geld altijd vrij opneembaar
- Beleggen in solide ondernemingen
- Kosten 0,1% per maand
- Periodiek onttrekken mogelijk

Beslist vertrouwd
Pro Finance BV uit Amsterdam is specialist in objectief financieel-,
hypotheek- en erfrechtadvies.

Sinds 1998 onderscheiden wij ons door volledig transparant te zijn en
onze adviezen in gewone mensentaal te schrijven; zonder dure
woorden.
Dat werkt verhelderend.

Onze focus ligt op het in kaart brengen van uw wensen.
Op basis daarvan geven wij ons advies.
Samen met u besluiten we over de te nemen stappen en brengen die
tenuitvoer

Al onze adviseurs zijn gecertificeerd en hebben meer dan
25 jaar ervaring.
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