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  WAT IS JE DOEL?

   Bedenk vooraf goed wat je doel is van het beleggen. Waar ga je het geld voor gebruiken? 
Voor een verbouwing, een wereldreis, je oude dag of de studie van je kinderen? En hoeveel 
rendement wil je op jaarbasis behalen? Blijf ook hier realistisch: een rendement van 10% klinkt 
leuk, maar zal in werkelijkheid erg lastig zijn wanneer je niet heel veel risico wilt nemen.

  BEPAAL HET BEDRAG

   Ook is het van belang dat je voor jezelf bepaalt welk bedrag je wilt beleggen. Stort nooit meteen je hele 
spaarpot op een beleggingsrekening, maar zorg er ook voor dat je nog een bedrag op je spaarrekening achter 
de hand houdt voor vakanties, een verhuizing of voor noodgevallen. Het bedrag dat je belegt, moet je in principe 
een langere periode niet nodig hebben. 

  VOOR WELKE TERMIJN WIL JE HET GELD BELEGGEN?

   Bepaal vervolgens voor welke termijn je het geld kunt missen. Is dit 1 jaar of misschien wel 5 of 10 jaar? Ga na 
wat voor jouw situatie realistisch is.

  HOEVEEL RISICO WIL JE LOPEN?

   En hoeveel risico wil je lopen? Bij beleggen is het zo: hoe meer rendement je wilt behalen, hoe meer risico je 
bereid moet zijn om te lopen. Neem je genoegen met een lager rendement? In dat geval zal de risicofactor ook 
wat lager zijn en je kans op verlies (en op winst) dus kleiner. 

  ZELF DOEN OF UITBESTEDEN

    Wil je zelf gaan beleggen of besteedt je het uit? Houd hierbij rekening met de tijd die je er zelf 
voor hebt, de kennis waar je over beschikt en de kosten die je wilt maken. Ben je heel ervaren 
en heb je alle tijd om de ontwikkelingen op de markt bij te houden? Good for you. Misschien kun 
jij dan wel zelf gaan beleggen. Is jouw situatie anders? Ga dan eens een gesprek aan met een 
specialist. En als je het uitbesteedt, zorg er dan voor dan je een adviseur kiest waar je je goed bij 
voelt en waar je al je vragen bij durft te stellen. Zeker in spannende tijden, is het fijn wanneer je 
kunt terugvallen op iemand die én kennis van zaken heeft én die je vertrouwt.
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MET DE HUIDIGE LAGE STAND VAN DE SPAARRENTE, KAN BELEGGEN EEN GOEDE OPTIE ZIJN OM WAT MEER 

RENDEMENT OVER JE VERMOGEN TE BEHALEN. WIL JIJ GAAN BELEGGEN? VOLG DAN ZEKER EVEN DEZE CHECKLIST!
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  KIJK GOED NAAR DE KOSTEN

   Welk besluit je ook neemt, breng de bijbehorende kosten goed voor jezelf in beeld. Er zijn diverse mogelijkheden 
bij beleggen, maar aan iedere vorm hangt een ander kostenplaatje. Neem de kosten ook mee in je keuzes.

  ZORG DAT JE BEGRIJPT WAAR JE IN GAAT BELEGGEN

   Met of zonder adviseur, het is belangrijk dat je weet wat er met je geld gebeurt. Het voelt niet 
goed wanneer je geen idee hebt wat er met je geld gebeurt en ieder nieuwsbericht een daling 
van je spaarcenten lijkt te zijn. Bovendien is het belangrijk om te blijven checken of jij achter de 
beslissingen staat die worden genomen en of dit bij jou past.

  WAAR GA OF LAAT JE IN BELEGGEN?

   Je kunt beleggen in aandelen, obligaties, cash, grondstoffen of fondsen, maar wat past bij jou? En heb je een 
voorkeur als het om het beleggen in een bepaald bedrijf of land gaat? Vind je duurzaamheid belangrijk bij 
beleggen? Verdiep je in de verschillende soorten beleggen, bijvoorbeeld middels deze informatie op afm.nl.  
Zet dit van te voren even op een rijtje en geef dit (indien je het uitbesteedt) duidelijk aan bij je adviseur. 

  CHECK ALTIJD DE AANBIEDER

   Op welke manier je ook gaat beleggen, er komt altijd een bank, financiële instelling of tussenpersoon bij kijken. 
Je kunt deze partij het beste even checken bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om te zien of je met een 
betrouwbare partij te maken hebt. 

  HEB GEDULD

   Beleggen is vaak een kwestie van een lange adem hebben. Je zal echt geduld moeten hebben 
om jouw investering te zien groeien en hier gaan vaak zomaar jaren overheen. Houd hier 
rekening mee en schrik niet van de pieken en dalen die er ook bij horen. Maak in de dalen dan 
ook geen overhaaste besluiten en richt je op de lange termijn.
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