ONZE ERVARING
VOOR UW VERMOGEN.

Voorwoord

BESTE LEZERS,
Al 40 jaar adviseer ik werknemers, ondernemers en gepensioneerden bij het behouden en
laten groeien van hun vermogen.
Mijn carrière begon bij een grote Duitse bank, waarbij ik het laatst als directeur werkzaam
was. Met de jaren geraakte ik echter steeds meer in een belangenconflict: de eigen financiële
producten werden steeds meer op de voorgrond geplaatst en de individuele cliëntenadvisering
raakte steeds meer op de achtergrond.
Dus besloot ik in 2003 om nogmaals opnieuw te beginnen en heb ik een vermogensbeheerder
in het leven geroepen die de belangen van de cliënten serieus neemt en verwerkelijkt. In de
altijd intransparante en jachtige financiële wereld beleggen wij transparant en gericht op de
lange termijn, ‘old school’: een principe waarmee Oberbanscheidt & Cie. Vermogensbeheer
zich succesvol op de markt gevestigd heeft.
Ontdek op de volgende pagina’s hoe wij verantwoordelijkheid nemen voor uw vermogen.
Met vriendelijke groet,

VERMOGENSBEHEER
ALS LEVENSTAAK.
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Hans-Josef Oberbanscheidt
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De onderneming

Kopen of niet kopen?
Deze verantwoordelijkheid
en beslissing kunnen we
voor u nemen.

ONZE ONAFHANKELIJKHEID
VOOR UW INDIVIDUALITEIT.

S

inds meer dan 10 jaar neemt ons
team in Kleef aan de Niederrhein de
verantwoordelijkheid om het gespaarde
vermogen van onze clientèle te optimaliseren en te beheren.

Geen enkel beleggingsplan
lijkt op een ander.
Wij zijn van mening dat het leven
van elk van onze cliënten op unieke wijze verloopt en hiermee ook
het vermogensbeheer individueel
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ingericht moet worden. Wanneer u
in de toekomst uw vermogen door
ervaren handen wil laten beheren,
adviseren wij u individueel en werken we beleggingsplannen uit. Die
passen bij uw levensplan en uw bereidheid tot het nemen van risico’s.

Onze onafhankelijkheid
maakt het verschil.
Als onafhankelijke vermogensbeheerder nemen wij beleggingsbeslissingen enkel en alleen in uw belang.
Wij zijn noch aan verkooptargets

gebonden noch verdienen wij provisies met financiële producten. We
worden betaald voor ons intensieve
en persoonlijke advies. Onze cliënten merken het verschil al bij het
eerste kennismakingsgesprek.
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Team

Ons team en onze cliënten
profiteren van in totaal
meer dan 150 jaar professionele ervaring in de
financiële sector.

ONZE EERLIJKHEID
VOOR UW VERTROUWEN.

H

et vereist vertrouwen om het
eigen vermogen uit handen
te geven. De chemie tussen cliënt
en adviseur moet kloppen, want in
de regel werkt men een leven lang
samen.

Langlopend en persoonlijk
advies.
Bij ons staat uw persoonlijke aanspreekpartner u bij alle vragen betreffende uw vermogen adviserend
bij, en dat generatieoverstijgend.
Door een platte hiërarchie en een
transparant ondernemingsbeleid
zijn begrippen als ‘adviseurswissel’ en ‘fluctuatie’ ons vreemd. Wij
houden niet alleen het ons toevertrouwde vermogen consistent en
stabiel, maar ook intern onze eigen
onderneming.
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Een gemeenschappelijk
doel in zicht.
Het team van Oberbanscheidt & Cie.
Vermogensbeheer bestaat uit verschillende generaties en karakters.
Hier worden traditionele concepten
en innovatieve ideeën gecombineerd
met technische know-how. Wat
ons verbindt zijn onze hoge morele
waarden en ons gezamenlijke doel:
uw vermogen succesvol te optimaliseren.
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Team

Hans-Josef Oberbanscheidt

Ulrich Herre

Christian Köpp

Stefanie Heil

Vermogensbeheerder & bedrijfsleider

Vermogensbeheerder & bedrijfsleider

Aandeelhoulder & procuratiehouder

Vermogensbeheerder

„Na meer dan 40 jaar werkzaam te zijn in de financiële
wereld geeft het me erg veel genoegen om mijn opgedane
ervaringen door te geven. Naast mijn sociale betrokkenheid
breng ik mijn vrije tijd graag door in de natuur samen met
mijn vijf kleinkinderen en hond.“

„Als medeoprichter van de onderneming ben ik verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke vereisten
van het beheer van het financiële portfolio. Ontspanning
vind ik in het werken in de tuin of op een cruise met frisse
zeelucht.“

„Ik ben geïnteresseerd in mensen en hun verhalen en bied
graag mijn hulp en advies aan. In mijn vrije tijd ben ik
gepassioneerd voor voetbal en de mediterrane keuken.
Vandaar dat wij onze familievakanties dan ook zo graag
in Italië doorbrengen.“

„Het ligt mij erg goed om mensen in een persoonlijk gesprek
de samenhang der zaken begrijpelijk over te brengen. In
mijn vrije tijd ontspan ik graag met uitgebreide wandelingen of trekvakanties in de Duitse uitlopers van de Alpen.“

Andre Koppers

Marco Jansen

Claudia Brinkmann

Seniha Oynak

Gabriele Gottlob

Vermogensbeheerder & bedrijfsleider

Aandeelhoulder & procuratiehouder

Assistent vermogensbeheer

Assistent vermogensbeheer

Assistent vermogensbeheer

„Beroepsmatig interesseer ik me al meer dan 20 jaar voor
de observatie van de financiële markten en hun dagelijkse
verandering. Privé ben ik betrokken als voetbaltrainer voor
jongeren en breng ik mijn vrije tijd door met mijn familie.“

„Ik ben ingenomen met ons buurland. Ik spreek Nederlands
en ben daarmee verantwoordelijk voor de begeleiding
van de Nederlandse klanten. Ik kom het liefst bij van de
hectische financiële markt met een Single Malt Whisky of
met golfen.“

8

9

Prestaties

Als onafhankelijke vermogensbeheerder hebben wij
geen last van verkoopdruk
of provisiedenken. Alleen u
geeft ons een honorarium
voor onze dienstverlening.

W

anneer u uw vermogen professioneel wilt laten beleggen, maar u
niet over de tijd, interesse of know-how
beschikt, nemen wij beleggingsbeslissingen in uw belang. Hoe een samenwerking
met ons onafhankelijk vermogensbeheer
eruit ziet, ervaart u hier.

ONZE KEUZE
VOOR UW TEVREDENHEID.
1. Het kennismakingsgesprek

2. De beleggingsstrategie

U ontmoet ons bij ons op kantoor of bij
u thuis zonder dat daar kosten of verplichtingen aan verbonden zijn. U leert
ons kennen, we bespreken uw wensen en
voorstellen en wij lichten onze dienstverlening toe. Wanneer beide partijen er een
goed gevoel bij hebben, geven wij u een
standaardovereenkomst ter inzage.

Rekening houdend met alle economische
aspecten alsook uw geheel individuele
levensplanning en bereidheid tot het
nemen van risico’s presenteren wij u ons
voorstel voor de beleggingsstrategie. We
lichten vanzelfsprekend de daaraan verbonden kansen en risico’s aan u toe.

3. De opstelling van de overeenkomst en het openen van
een rekening en depot

4. Het vermogensbeheer

We bespreken samen de vermogensbeheerovereenkomst en beantwoorden alle
openstaande vragen. Wij kunnen niet
over uw vermogen beschikken, maar het
slechts beheren binnen de door u afgebakende grenzen. Wij ondersteunen u graag
bij de keuze voor een passende bank voor
het bewaren van uw waardepapieren.
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Na de ondertekening van de overeenkomst ontwikkelen wij uw vermogen en
sturen wij u per kwartaal een overzicht
per post. Hiermee blijft u steeds geïnformeerd over uw actuele vermogen en de
ontwikkeling van uw depot. We nemen
regelmatig persoonlijk contact met uw op
en we zijn er een leven lang voor u.
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Beleggingsfondsen

Onze actief gemanagede fondsen bieden
een zo groot mogelijke
transparantie. Spreek
ons gerust aan.

ONZE BEHOEDZAAMHEID
VOOR UW RESULTAAT.

D

e financiële wereld wordt in toenemende mate complexer en jachtiger.
De media brengen de belegger aan het
twijfelen met hun stortvloed aan informatie en vette koppen. De aandelenmarkt
wordt hoofdzakelijk bepaald door software en algoritmen, de factor ‘mens’ gaat
naar de achtergrond. Daarom hebben
wij ons tot taak gesteld om duidelijkheid
te scheppen voor onze cliënten en voor
verschillende risicogroepen eigen oplossingen te ontwikkelen.

De beleggingsplannen van
het huis.
Met onze zelf geïnitieerde beleggingsfondsen streven wij conservatieve en op de lange termijn bewezen
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beleggingsprincipes na. De fondsen
worden door ons voortdurend ingericht naar de actuele marktomstandigheden en toekomstige verwachtingen. Door een wereldwijde en
brede spreiding behalen we een soli-

de en duurzame waardeontwikkeling
bij een geringe fluctuatiemarge. Bij
Oberbanscheidt & Cie. noemen we
dat: ‘old school beleggen’.
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Certificering

Wij zijn onderworpen aan regelmatige
controle door de BaFin (Duitse toezichthouder voor de financiële markten) en de
Deutsche Bundesbank alsook een externe
jaarlijkse audit.

ONZE EIS
VOOR UW ZEKERHEID.

N

aast onze eigen hoge morele eisen
voldoen wij nauwgezet aan de
omvangrijke wettelijke, regelgevende en
organisatorische voorschriften voor instituten in de financiële dienstverlening
in § 1 paragraaf 1a van de Duitse wet op
het kredietwezen.
De vereiste vergunning volgens § 32
KWG (Duitse wet op het kredietwezen)
werd aan Oberbanscheidt & Cie. Vermogensbeheer door de Duitse toezichthouder voor de financiële markten (BaFin)
toegekend.
Bovendien zijn wij een van de rond 250
leden van de federatie van onafhankelijke
vermogensbeheerders Duitsland.
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DAT BELOVEN WIJ U
› Wij adviseren u onafhankelijk en vrij van verkooptargets en instructies van derden
› Wij streven een langlopende en op vertrouwen gebaseerde samenwerking met u na
› Wij behartigen uw belangen en bereidheid tot het nemen van risico bij beleggingsbeslissingen
› Wij investeren in beleggingen, die wij u begrijpelijk uit kunnen leggen
› Wij stellen u onze vakkennis ter beschikking en ontwikkelen onze kennis steeds verder
› Wij doen u regelmatig en op een begrijpelijke manier verslag van de ontwikkeling van uw vermogen
› Wij komen met u een passend en transparant honorarium overeen
› Wij gaan vertrouwelijk met uw zaken om tot voorbij de samenwerking
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Tel.: 0 28 21 / 979 89 - 0
Fax: 0 28 21 / 979 89 - 29

Hoffmannallee 55
47533 Kleve

info@oberbanscheidt-cie.de
www.oberbanscheidt-cie.de

www.aviate-werbeagentur.de

Oberbanscheidt & Cie.
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

