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‘ V E R M O G E N , 		

VOOR E E N LEVE N LANG’

Met de huidige historisch lage spaarrente is beleggen momenteel een actueel onderwerp. Een vermogensbeheerder helpt
je om je vermogen aan het werk te zetten. Puur Beleggen is zo’n vermogensbeheerder en neemt bij vermogens vanaf 200.000
euro binnen een mandaat naar eigen inzicht beleggingsbeslissingen voor de klant. De vermogensbeheerder zit zo achter het
stuur en de belegger zit ernaast op de bijrijdersstoel en bepaalt de bestemming van de rit. Als je vermogenden vraagt naar
het belangrijkste aspect van de dienstverlening bij vermogensbeheer, dan zegt het merendeel de langjarige vertrouwensrelatie
met een adviseur of beheerder. Iemand die de klant door en door kent en oprecht geïnteresseerd is in zijn persoonlijke situatie
en drijfveren in het leven. Iemand die betrokken is en dat ook voor langere tijd blijft, het liefst tot aan het einde van de ‘rit’.
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Paul Visscher en Michel van Eck, beide partner
van vermogensbeheerder Puur Beleggen in
Noordwijk, zijn ervan overtuigd dat het in een
kleinschalige omgeving mogelijk is om
daadwerkelijk een langjarige band met je
relaties op te bouwen. Michel: ‘Wij gaan hier ver
in, klant- en ondernemingsbelang lopen bij ons
parallel’. Dat alle aandelen Van Puur Beleggen
NV in handen zijn van de twee partners staat
borg voor een grote betrokkenheid en biedt
zekerheid op een duurzame vertrouwensrelatie.
Paul: ‘In feite groeien wij mee met onze relaties.
Dit is de basis van ons bestaansrecht’. In deze
overtuiging hebben beide partners elkaar
gevonden na een uitgebreide carrière bij
verschillende financiële instellingen. Vier jaar
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Onafhankelijk vermogensbeheer
Voor het beheer van het vermogen werkt Puur Beleggen samen met
BinckBank, de grootste onafhankelijke Nederlandse onlinebank voor
beleggers. Zij zijn voor Puur Beleggen de partij die de beleggingen
bewaart, administreert en de transacties uitvoert. Michel: ‘Doordat
BinckBank de backoffice voor zijn rekening neemt, kunnen wij ons
volledig richten op onze kernactiviteiten, relatie- en vermogensbeheer.
Bovendien verdienen wij niet aan transacties. Hierdoor blijven we
onafhankelijk en is het altijd duidelijk dat we alleen veranderingen in
portefeuilles aanbrengen als dat naar ons idee waarde toevoegt.
Beleggen alsof het je eigen vermogen is, daar komt het op neer.’
’Voor de beleggingsbeslissingen baseren de beheerders van Puur
Beleggen zich op de research van een van Europa’s toonaangevende
onafhankelijke researchhuizen. Deze analisten verzamelen wereldwijd de
research van vooraanstaande asset managers en analyseren wat relevant
is. Ze vergelijken de verschillende argumenten en bespreken de meest
waarschijnlijke scenario’s. De concrete marktvoorspellingen die hieruit
volgen worden gebruikt als input voor beleggingskeuzes. Paul: ‘Zo zijn
wij in staat om rationele keuzes te maken, die verder reiken dan de waan
van de dag. Hiermee kunnen wij van waarde zijn voor onze relaties.’

Gelijk speelveld
De partners Paul en Michel van Puur Beleggen, winden er geen doekjes
om: ‘We bevinden ons in een interessante regio en we zijn in staat om
ons met onafhankelijk vermogensbeheer goed te onderscheiden van
concurrenten. Onze netwerken sluiten mooi op elkaar aan. Paul
woonachtig in Noordwijk en Michel in Oegstgeest’.
Michel van Eck en Paul Visscher

geleden maakte Paul, samen met twee toenmalige bestuurders, de eerste
houtkoolschetsen van het huidige Puur Beleggen. Twee belangrijke pijlers
waarop de huidige dienstverlening steunt werden toen bepaald:
persoonlijk en onafhankelijk. Deze pijlers vormden ook gelijk de basis
voor de naam Puur Beleggen. Michel is op een later moment toegetreden.
Michel: ‘De reden voor het ondernemerschap is dat ik bij een kleine
organisatie mijn handtekening kan zetten op de ontwikkeling van het
vermogensbeheerbedrijf.’

Toch zijn er nog grote stappen te maken. Al heeft Puur Beleggen het
beheerd vermogen de afgelopen jaren sterk zien toenemen, het gros van
de particulieren belegt nog vaak bij hun huisbank. Gemak en de
naamsbekendheid van de bank zijn vaak de argumenten en niet
inhoudelijke gronden. Paul: ‘Hier zien we steeds meer verandering in
komen. Door de opkomst van vergelijkingssites kunnen beleggers de

kleinere en vaak zelfstandige vermogensbeheerders eenvoudig
inhoudelijk met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld op onderdelen zoals
transparantie, onafhankelijkheid, kosten en rendement. Daarbij komt dat
onafhankelijke experts van vergelijkingssites ook een keurmerk afgeven,
dit geeft beleggers eerder het vertrouwen om over te stappen naar een
kleinere en relatief onbekende vermogensbeheerder.’
Michel:
‘Vergelijkingssites zien wij als een kans omdat zij een gelijk speelveld
creëren voor beheerders. Enige tijd geleden zijn we zelf beoordeeld door
een toonaangevende vergelijkingssite en onlangs is de maximale
waarderingsscore van 5 sterren toegekend, een blijk van waardering.’
Groei is voor Paul en Michel geen doelstelling op zich. Michel: ‘Natuurlijk
is groei van het beheerd vermogen prachtig maar we zullen altijd waken
dat wij de persoonlijke aandacht kunnen blijven waarmaken. Direct
contact met de beheerder van de portefeuille in een kleinschalige
omgeving onderscheidt ons van banken en relaties hechten hier belang
aan. Door onze kleinschaligheid hebben klanten nu direct contact met de
beheerder van zijn of haar portefeuille, dat is redelijk uniek en dat willen
we graag handhaven.' De gerealiseerde groei van het beheerd vermogen
van Puur Beleggen over de afgelopen jaren kwam voor een belangrijk
deel van tevreden relaties. Paul: ‘Dat is het mooiste compliment dat je
kunt krijgen, deze relaties zijn de beste ambassadeurs voor ons bedrijf.’
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