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• Maatwerk vermogensadvies

• Persoonlijke benadering

• Ruim 100 jaar gezamenlijke ervaring

• Hoogste kwaliteit portefeuilles

• Goede rendementen

• Scherpste tarieven van Nederland

• No cure No pay mogelijk
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Welkom bij HIP Capital
vermogensadviseurs & beleggingsspecialisten



Aandacht &
vertrouwen
Succesvol beleggen begint
bij aandacht en een
persoonlijke benadering
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Wij geloven niet in automatisch beleggen, een jaarlijks onderhoudsgesprek met wisselende 
adviseurs of vermogensbeheer via internet. Persoonlijke aandacht en vertrouwen zijn 
belangrijk voor onze klanten, het gaat over hun vermogen. Een vertrouwensband krijg je pas 
wanneer je voldoende aandacht kunt geven en de klant weet dat zijn of haar belangen goed 
behartigd worden. Het is bij de grootbanken, maar ook steeds meer bij andere aanbieders 
bijna niet meer mogelijk om een lange termijn relatie op te bouwen. De continue zucht naar 
verandering en reorganisaties bij banken zorgen voor veel wijzigingen in beleid en adviseurs. 
Dat is klanten een doorn in het oog. Wij vullen het gat op dat anderen laten liggen. 
We bieden de persoonlijke aandacht die een klant graag wil en zijn daar flexibel in. Wilt u 
4x per jaar een gesprek? Geen probleem. Iedere maand telefoon? Doen we. Of juist alleen 
contact wanneer het strikt noodzakelijk is? Kan ook. De combinatie van minder klanten en 
meer tijd werkt goed. Hierdoor zijn we succesvoller en maken we extra rendement op 
persoonlijk en financieel vlak. Onze klanten geven vertrouwen en krijgen vertrouwen. 
Want een vertrouwensband kost tijd om op te bouwen en inspanning om te onderhouden.

Erik van Uden
Partner, HIP Capital

H I P  C A P I T A L
H U B E R T U S  I N V E S T M E N T  P A R T N E R S
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Maatwerk &
kwaliteit
De beste beleggingsportefeuilles
tegen de laagste
kosten in de markt
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“Uw portefeuille wordt geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie samengesteld”. 
Maatwerk is een veelgebruikte term bij banken en beheerders. Maar maatwerk is 
onderhevig aan een flinke inflatie. Want verder dan een standaard verdeling over aandelen 
en obligaties gaat het meestal niet. Er worden knollen voor citroenen verkocht en 
klanten betalen daar de hoofdprijs voor. Echt maatwerk en echte kwaliteit gaan namelijk 
heel ergens anders over. Het moet nodig zijn, nut hebben, iets toevoegen. De term 
maatwerk wordt in de markt misbruikt om klanten de indruk te wekken dat ze speciaal zijn. 
Dat er speciaal voor hun situatie een portefeuille wordt afgestemd. Dat wordt gedaan om 
daarna een speciaal tarief te kunnen vragen, een tarief dat hoort bij maatwerk. Maar het is 
allemaal onzin. Dat tarief gaat ten koste van het rendement. En dat is onder aan de streep 
het enige dat telt. Bij HIP Capital gaat maatwerk veel verder. Wij kunnen onze klanten exact 
bieden wat ze willen omdat we echt maatwerk en kwaliteit combineren, ondernemen en 
onafhankelijk zijn. Wij stellen de beste beleggingsportefeuilles samen in termen van risico 
en rendement tegen de laagste kosten in de markt. Onze klanten zijn allemaal speciaal, ze 
zijn namelijk allemaal anders. Maar één ding hebben ze gemeen: ze willen zo veel mogelijk 
rendement tegen een zo laag mogelijk risico.

Dick Hubertus
Founding partner, HIP Capital

H I P  C A P I T A L
H U B E R T U S  I N V E S T M E N T  P A R T N E R S
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No cure No pay
Een hoge rekening voor vermogensadvies is verleden tijd
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H I P  C A P I T A L
H U B E R T U S  I N V E S T M E N T  P A R T N E R S

Het verdienmodel van banken en beheerders is kapot. Risico’s en rendement zijn niet 
eerlijk verdeeld. U loopt het risico en de bank of beheerder verdient. Altijd. Of u nu 
rendement maakt of niet. Dit verdienmodel voelt bij veel klanten niet goed. Wij zien kosten 
voorbijkomen die variëren van 1 tot vaak ruim boven de 2 procent van uw belegd 
vermogen. Het verwachte gemiddeld rendement ligt tussen de 3 en 5 procent per jaar. 
Soms gaat bijna de helft van het rendement op aan kosten, de helft! En het risico? Dat is in 
zijn geheel voor u. Wij kunnen dat niet rijmen. De essentie van beleggen is heel eenvoudig: 
het zoeken naar de ideale verhouding tussen risico en rendement. Hoe kan het dan zo zijn 
dat u het volledige risico heeft en uw bank of beheerder een vast rendement? 
Die verhouding is wel ideaal, maar niet voor u. Wij delen het risico en het rendement omdat 
wij geloven in wederkerigheid. Samen uit, samen thuis. Het is niet zo moeilijk, de ideale 
verhouding tussen risico en rendement zoeken. Dat doen we als belegger namelijk iedere 
dag. Onze klanten krijgen advies van professionals die pas verdienen als er rendement 
gemaakt wordt. Veel van onze klanten betalen een percentage van de behaalde winst. 
No cure? No pay!

Rob Zegers
Partner, HIP Capital
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Kennismaken

Omdat wij ervan overtuigd 
zijn dat succes begint bij 
aandacht en vertrouwen, 

beginnen we met een 
persoonlijke kennismaking. 

We willen u graag leren 
kennen en u wilt natuurlijk 

weten wie wij zijn. We komen 
er snel genoeg achter of er 

een klik is en of wij u kunnen 
bieden wat u verwacht. 

Want het afstemmen van 
elkaars verwachtingen is heel 

belangrijk.

Inventariseren

We baseren ons advies op 
uw doelen en wensen. Dat is 
het uitgangspunt van onze 
dienstverlening. Om u een 

goed advies te kunnen 
geven, brengen we een 

aantal zaken in kaart. We 
kijken onder meer naar uw 

beleggingskennis, uw 
beleggingservaring en we 

inventariseren uw financiële 
positie en risicobereidheid.

Adviseren

Wanneer we samen helder 
hebben wat u nodig heeft, 

vertalen we dit in een 
passende 

beleggingsportefeuille. Dit is 
altijd maatwerk. Wij kunnen 

uit de voeten in ieder 
risicoprofiel en we hebben 

eigen modelportefeuilles die 
als basis kunnen dienen. 

Het zou best kunnen dat u 
al een portefeuille heeft en 
u deze wilt voortzetten. Ook 

dat is geen probleem.

Monitoren

Tot slot maken we afspraken 
over onze contactfrequentie 
en de wijze waarop we dat 

doen. Wij monitoren uw 
portefeuille, bewaken uw 
risico en zorgen pro actief 

voor aanpassingen 
wanneer de situatie daarom 
vraagt. Alles om binnen het 
afgesproken risico een zo 
goed mogelijk rendement 

te maken.

Adviestraject
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Defensief

Geschikt voor de voorzichtige 
belegger. Een goed 
alternatief voor de 

spaarrekening. Met een klein 
risico maken we genoeg 

rendement om inflatie en 
belasting te verslaan.

Neutraal

Geschikt voor de gemiddelde 
belegger. Ruime mogelijk-

heden. We hebben 
bijvoorbeeld goede 

alternatieve strategieën 
in huis voor onrendabele 

obligaties.

Offensief

Geschikt voor beleggers 
met een bovengemiddelde 
rendementseis. Met meer 
aandelen in portefeuille 

worden de schommelingen 
en het verwacht rendement 

wat groter.

Zeer offensief

Geschikt voor de lange 
termijnbelegger. Onze 
actieve, aanvallende 

beleggingsstijl kent het 
grootste risico en op termijn 

het hoogst verwachte 
rendement.

Modelportefeuilles
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Wat betekenen de kenmerken van onze risicoprofielen?

Neutraal

4% Het bovenste percentage staat voor ons gemiddeld verwacht netto rendement op jaarbasis 
per risicoprofiel.

Daaronder staat de benaming van uw risicoprofiel.

De risicometer is een grafische weergave van het risico van de beleggingen in het 
risicoprofiel. De meter stelt u in staat een goed vergelijk te kunnen maken tussen
verschillende profielen en geeft uw risico aan op een schaal van 1 tot 7.

Met beweeglijkheid bedoelen we de mate waarin de waarde van uw beleggingen kan
fluctueren.

De aandelenbalk laat zien wat het maximum percentage aandelen in een portefeuille is en
de onderste balk geeft aan welk deel van uw portefeuille minimaal in risicomijdende
beleggingen zit. Dit zijn veelal obligaties maar kunnen ook alternatieven of liquiditeiten zijn.

12



NeutraalDefensief Offensief Zeer Offensief

4%3% 5% 6%

Gemiddeld verwacht netto rendement op jaarbasis
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D.C. (Dick) Hubertus
Founding partner I Vermogensadviseur & Beleggingsspecialist

Dick Hubertus komt uit Oss en woont in Doetinchem. Hij is getrouwd met Irma en heeft een zoon 
en twee dochters. Dick heeft meer dan vijftien jaar beleggingservaring en werkte tien jaar binnen 
private banking en als beleggingsspecialist bij Rabobank. In die hoedanigheid adviseerde hij een 
groot aantal relaties over hun vermogen en beleggingsportefeuille. Zijn adviezen, ratio en gevoel 
voor kansen en bedreigingen hebben bijgedragen aan mooie rendementen en een hoge mate van 
tevredenheid bij zijn klanten. Dick heeft een scherpe ondernemersgeest maar is bovenal belegger.
Op persoonlijke titel heeft hij sinds 2007 een beleggingsportefeuille opgebouwd die als basis heeft 
gediend voor HIP Capital. 

H.C.M.L. (Erik) van Uden
Partner I Vermogensadviseur & Beleggingsspecialist

Erik van Uden woont in het Brabantse Erp, is getrouwd met Lia en heeft een dochter en twee 
zonen. Erik zette zijn eerste stappen op de effectenbeurs ten tijde van de invoering van de AEX 
in 1983. Zijn indrukwekkende beleggingservaring heeft hij opgedaan bij Rabobank, waar hij ruim 
dertig jaar van zijn carrière heeft gewerkt. Als senior beleggingsspecialist heeft hij talloze klanten 
geholpen aan goede portefeuilles en mooie rendementen. Erik combineert een brede financiële 
kennis met plezier, verantwoordelijkheid en integriteit. Zijn ervaring, geduld en empathisch 
vermogen zorgen voor bovengemiddelde resultaten en veel vertrouwen bij zijn klanten. 

drs. R.H.J. (Rob) Zegers
Partner I Business controller

Rob Zegers woont in Vierlingsbeek, is getrouwd met Hester en heeft een zoon en een 
dochter. Rob studeerde bedrijfseconomie en controlling en werkte na zijn afstuderen 
aan de universiteit van Tilburg onder meer voor Eiffel, Rabobank en Bosch Security 
Systems. Met twaalf jaar ervaring in de financiële wereld op het gebied van 
regelgeving, controle en risicomanagement is hij een gedegen strategisch adviseur. 
Binnen HIP Capital is Rob verantwoordelijk voor onze investeringsanalyses en interne 
controle. Zijn deskundigheid in accountancy en informatieanalyse helpen bij een 
goede bedrijfsvoering en het maken van solide beleggingsbeslissingen. 
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M.L.H. (Michel) Beckers
Partner I Vermogensadviseur & Beleggingsspecialist

Michel Beckers woont samen met zijn vrouw Ester in Heeswijk-Dinther. Samen hebben ze een 
zoon en een dochter. Michel studeerde commerciële economie en startte zijn carrière bij SNS 
bank in het jaar 2000. De afgelopen 19 jaar heeft hij ruime beleggingservaring opgedaan bij 
Rabobank en SNS Securities. Naast de advisering aan vermogende relaties heeft Michel zitting 
gehad in beleggingscommissies en vormgegeven aan het beleggingsbeleid. Door zijn jarenlange 
ervaring weet Michel hoe de markten bewegen. Hij gaat niet over één nacht ijs en bewaart het 
overzicht. Zo kunnen zijn klanten terugvallen op een zeer degelijke en betrouwbare adviseur. 
Samen met Cees de Waal heeft Michel de dagelijkse leiding over kantoor Venray. 

C.P.F. (Cees) de Waal
Partner I Vermogensadviseur & Beleggingsspecialist

Cees de Waal en zijn vrouw Wendy zijn de trotse ouders van een dochter en wonen 
in Waalre. Cees werkt al 20 jaar in de beleggingswereld. Hij bekleedde functies bij 
Van Lanschot Bankiers en Rabobank. Opgeleid als docent economie weet Cees de 
soms lastige beleggingsmaterie soepel, makkelijk en herkenbaar te vertalen voor 
zijn relaties. Als senior beleggingsspecialist heeft hij een schat aan ervaring en is 
Cees naast vermogensadviseur een echte relatiebeheerder. Hij neemt graag de tijd 
voor zijn klanten om ze te begeleiden naar een goed rendement op persoonlijk en 
financieel vlak. Samen met Michel Beckers is Cees verantwoordelijk voor ons kantoor 
in Venray. 

H I P  C A P I T A L
H U B E R T U S  I N V E S T M E N T  P A R T N E R S
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U kunt zelf kiezen
Tussen het laagste vaste tarief van Nederland of betalen op basis van het resultaat
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H I P  C A P I T A L
H U B E R T U S  I N V E S T M E N T  P A R T N E R S

Tarieven

1%        0.5%      0.25%
Omdat we niet allemaal hetzelfde zijn, en ons goed voelen bij dezelfde 

afspraak kunt u bij HIP Capital kiezen tussen een vast tarief of betalen op 
basis van het resultaat. Onze diensten zijn geschikt voor vermogens vanaf 
€ 100.000. We rekenen altijd € 250 per kwartaal, oftewel 1% over de eerste 

€ 100.000. Daarboven kunt u kiezen voor het scherpste tarief van 
Nederland of No cure No pay. Belegd vermogen

€ 100.000,00

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 400.000,00

€ 500.000,00

€ 750.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 10.000.000,00

Kosten

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00

€ 3.000,00

€ 3.625,00

€ 4.250,00

€ 5.500,00

€ 6.750,00

€ 9.250,00

€ 14.250,00

€ 26.750,00

Percentage

1,00%

0,75%

0,66%

0,62%

0,60%

0,48%

0,42%

0,38%

0,33%

0,31%

0,28%

0,26%

    Tot € 100.000                 Vanaf € 100.000                   Vanaf € 500.000

Vast adviestarief

 
Wanneer u kiest voor ons vaste 

adviestarief betaalt u 1% over de 
eerste € 100.000. Daarboven een 

half procent en boven de € 500.000 
een kwart procent. In de tabel ziet 
u precies wat dit voor u betekent. 
Deze tarieven zijn exclusief btw en 

gelden per jaar.

No cure No pay

Wanneer u kiest voor No cure No 
pay betaalt u het vaste tarief van 
€ 250 per kwartaal, ongeacht de 

hoogte van uw vermogen. We 
berekenen na afloop van een 

kalenderjaar uw netto rendement, 
daarvan is 90% voor u en 10% 
voor HIP Capital. De bedragen 

zijn exclusief btw.
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Hoe kan HIP Capital zo veel
goedkoper zijn dan anderen?
“Het is geen kwestie van kunnen, maar van willen.
Het is onze missie om te laten zien dat het ook
anders kan. Een strakke interne kostenbeheersing
en de oprechte overtuiging om te willen werken
in een wederkerige omgeving voor ons en onze
klanten zorgt voor tarieven die vaak de helft
goedkoper zijn dan gangbaar in de markt.

Wij werken met de laagste transactiekosten van
Nederland, we bouwen beleggingsportefeuilles met
de laagste doorlopende kosten en we rekenen geen
overige kosten.

Wij zeggen niet alleen onze vergoeding in 
verhouding moet staan tot onze diensten
maar we laten het gewoon zien”.
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 HIP Capital Banken* Beheerders

Advies &   

portefeuillemonitoring € 1.750,00 € 2.456,25 € 3.275,00

Transactie en brokerkosten € 375,00 € 343,75 € 612,50

Lopende fondskosten € 375,00 € 987,50 € 870,00

Overige kosten geen € 221,50 € 437,50

Btw € 367,50 € 259,00 € 680,00

Totaal € 2.867,50 € 4.268,00 € 5.875,00

*Gemiddeld bij Abn Amro, ING, Rabobank en Van Lanschot.

 HIP Capital Banken* Beheerders

Advies &   

portefeuillemonitoring € 4.250,00 € 7.154,00 € 10.300,00

Transactie en brokerkosten € 750,00 € 1.125,00 € 2.450,00

Lopende fondskosten € 2.000,00 € 4.125,00 € 3.480,00

Overige kosten geen € 629,00 € 437,70

Btw € 892,50 € 754,95 € 2.163,00

Totaal € 7.892,50 € 13.787,95 € 18.830,70

*Gemiddeld bij Abn Amro, ING, Rabobank en Van Lanschot.

 HIP Capital Banken* Beheerders

Advies &   

portefeuillemonitoring € 3.000,00 € 4.423,00 € 5.500,00

Transactie en brokerkosten € 500,00 € 687,50 € 1.225,00

Lopende fondskosten € 750,00 € 1.975,00 € 1.740,00

Overige kosten geen € 409,00 € 437,50

Btw € 630,00 € 467,00 € 1.144,50

Totaal € 4.880,00 € 7.961,50 € 10.047,00

*Gemiddeld bij Abn Amro, ING, Rabobank en Van Lanschot.

 HIP Capital Banken* Beheerders

Advies &   

portefeuillemonitoring € 8.000,00 € 16.042,75 € 20.768,50

Transactie en brokerkosten € 1.625,00 € 2.812,50 € 4.964,30

Lopende fondskosten € 5.000,00 € 9.062,50 € 7.008,90

Overige kosten geen € 1.284,00 € 1.252,00

Btw € 1.680,00 € 1.692,00 € 4.361,00

Totaal € 16.305,00 € 30.893,75 € 38.354,70

*Gemiddeld bij Abn Amro, ING, Rabobank en Van Lanschot.

Dit is het grote verschil

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 500.000

€ 500.000

€ 500.000

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 2.500.000

€ 2.500.000

€ 2.500.000

€ 2.500.000

€ 5.000.000

€ 5.000.000

€ 5.000.000

€ 5.000.000

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting
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Beleggingsbeleid

Onafhankelijk
 

Het beste advies geven 
kan alleen wanneer je 

helemaal onafhankelijk 
bent. En dat zijn wij. 

We hebben geen 
banden met banken 
of fondshuizen en 
verdienen niet aan 
transacties. Onze 

inkomsten zijn niet 
afhankelijk van een zo 
groot mogelijk belegd 
vermogen van onze 

klanten maar het gaat 
ons alleen om het 

optimale rendement 
binnen een afgesproken 

risicoprofiel.

Spreiden
 

Een beleggingsportefeuille 
moet volgens ons goed 

gespreid zijn. Dat is 
de enige manier om 
specifieke risico’s te 
beperken. Om dit te 

bereiken vullen we onze 
portefeuilles in met 
beleggingsfondsen, 

ETF’s en trackers. We zijn 
adviseur, hoeder van het 
risico van uw portefeuille 

en een klankbord om 
ervoor te zorgen dat 

u geen verkeerde 
beleggingsbeslissingen 

neemt.

Kosten
 

Naast advieskosten zijn 
lopende kosten zeer 

bepalend en wegen zwaar 
in uw uiteindelijke netto 

rendement. Alleen bij 
bewezen meerwaarde 

gebruiken wij duurdere 
actief beheerde fondsen. 

We streven naar een 
gemiddelde lopende 

kostenbelading binnen 
onze portefeuilles van 

0,30% en zijn hiermee veel 
scherper en ambitieuzer 
dan het overgrote deel in 

de markt.

Optimaliseren
 

Omdat we door onze no 
cure no pay variant voor 
onze inkomsten alleen 
afhankelijk zijn van het 
optimale rendement 

binnen een afgesproken 
risicoprofiel hebben we 
hetzelfde doel en belang 

als onze klanten. 
Wij zoeken dagelijks naar 

de ideale verhouding 
tussen risico, rendement 
en kosten. In combinatie 

met een actief 
beleggingsbeleid is dit 
de sleutel tot succes.

23
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Een sterke combinatie

HIP Capital is in 2017 opgericht 
met een missie. Persoonlijk 
vermogensadvies van zeer 

ervaren beleggingsspecialisten 
tegen de scherpste tarieven 
van Nederland. HIP Capital 
stelt de hoogste kwaliteit 
portefeuilles samen en 

biedt maatwerk zoals u dat 
nauwelijks nog tegenkomt. 
Daarbij is het de eerste en 

enige vermogensadviseur die 
haar klanten laat kiezen tussen 

No cure No pay of een vast 
tarief, dat vaak de helft lager 

ligt dan gangbaar in de markt. 
Deze aanpak is zeer succesvol 

en HIP Capital verdient 
hiermee het vertrouwen van 

een snel groeiend aantal 
klanten.

Opgericht in 2008 is DEGIRO 
inmiddels ruim 10 jaar 

actief voor professionele 
partijen. Sinds 2013 is de 

broker met haar innovatieve 
platform ook voor particuliere 

beleggers beschikbaar. Met 
een kwalitatief hoogwaardige 

dienstverlening tegen 
ongekend lage tarieven 

bedient DEGIRO nu al meer 
dan 300.000 klanten en is in de 
afgelopen jaren uitgegroeid tot 
de beste en snelst groeiende 
broker van Europa. DEGIRO 
is tot 80% goedkoper dan 

banken en andere brokers en 
is hiermee een van de meest 

concurrerende platformen ter 
wereld.

H I P  C A P I T A L
H U B E R T U S  I N V E S T M E N T  P A R T N E R S
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Veilig en vertrouwd

Klant worden
 

HIP Capital werkt samen met 
DEGIRO. Voor het aanhouden, 

kopen en verkopen van uw 
beleggingen openen we op uw 

eigen naam een rekening bij 
DEGIRO. U gaat een zogenaamde 

driepartijovereenkomst aan 
met HIP Capital en DEGIRO. Wij 

geven u beleggingsadvies, richten 
uw portefeuille in, volgen de 

portefeuille continu, grijpen in 
wanneer dat nodig is en geven uw 
orders door aan DEGIRO. DEGIRO 

zorgt voor de orderuitvoering en de 
administratie van uw portefeuille. 
U kunt 24 uur per dag, 7 dagen in 

de week uw beleggingsportefeuille 
volgen via internet en de mobiele app.

Zeker en veilig
 

Bij HIP Capital en DEGIRO staat uw 
geld veiliger dan bij een bank. Dat 
zit zo: Bij een bank staat uw geld 

op de balans van de bank, wanneer 
de bank failliet gaat ben u (een 

deel van) uw geld kwijt. Om ervoor 
te zorgen dat uw geld bij ons 

veilig is, brengt DEGIRO uw geld 
kosteloos onder in een apart Cash 
Fund. Op deze manier is uw geld 
afgescheiden van HIP Capital en 

DEGIRO en dus net als uw andere 
beleggingen beschermd tegen 

crediteuren en faillisement van HIP 
Capital en DEGIRO. Uw beleggingen 

kunt u dagelijks verkopen en uw 
geld kunt u dagelijks, kosteloos 

wegboeken naar uw eigen 
tegenrekening.

100% vermogensscheiding
 

Uw beleggingen worden dus zo 
voor u aangehouden, dat deze 

onbereikbaar zijn voor crediteuren 
van HIP Capital en DEGIRO. Dit heet 

vermogensscheiding en dient om 
de beleggingen van onze klanten 
te beschermen. Wij werken met 

volledige vermogensscheiding en 
altijd met een vaste tegenrekening. 

De tegenrekening is uw eigen 
bankrekening waar niemand 

anders bij kan, ook HIP Capital 
niet. Het is alleen mogelijk om geld 

vanaf deze vaste tegenrekening 
van en naar uw effectendepot bij 
DEGIRO te boeken. Wij doen dus 
de aan- en verkopen binnen uw 

effectendepot maar we kunnen niet 
bij uw geld.
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In Nederland mag gelukkig niet zomaar iedereen beleggingsadvies geven. Beleggingsondernemingen en adviseurs moeten aan veel wetten 
en regels voldoen. Het is voor ons, onze klanten en andere belanghebbenden belangrijk dat we vertrouwen hebben en houden in ons bedrijf 
en onze dienstverlening. Daarom onderschrijven wij die wetten en regels van harte. Hieronder een overzicht van hoe HIP Capital kwaliteit, 
continuïteit en zekerheid waarborgt voor klanten, medewerkers en externe partijen.

AFM vergunning
HIP Capital is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële 
Markten voor het verlenen van beleggingsdiensten onder nationaal regime in Nederland. De Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten en financiële 
instellingen en ziet toe op eerlijke en transparante financiële markten. HIP Capital staat onder permanent 
toezicht van de AFM en bestuurders van HIP Capital zijn getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid. 
De AFM beoordeelt naast de geschiktheid van bestuurders en adviseurs ook het beleggingsbeleid en de 
bedrijfsprocessen van HIP Capital.

DSI registratie
HIP Capital is als deelnemende onderneming verbonden aan het Dutch Securities Institute (DSI). De stichting 
DSI maakt zich hard voor een integere en deskundige financiële sector. DSI werkt samen met de AFM en De 
Nederlandsche Bank en verstrekt keurmerken aan beleggingsprofessionals. Onze beleggingsadviseurs zijn 
DSI gecertificeerd. Om deze certificering te verkrijgen en te behouden worden zij voortdurend getoetst op 
integriteit, kennis en vakbekwaamheid. Zo weet u zeker dat onze dienstverlening voldoet aan de hoogste 
eisen en uw adviseur op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de markt.

Aansluiting Kifid
HIP Capital is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. Het Kifid werkt 
samen met het ministerie van Financiën en maakt zich sterk voor klantvriendelijkheid, professionaliteit en 
transparantie bij financiële dienstverleners. Het instituut is gericht op het voorkomen en beslechten van 
klachten en geschillen. Bij het Kifid kunnen consumenten terecht wanneer zij een klacht hebben over 
financiële dienstverlening. Mocht u een klacht hebben over ons of onze dienstverlening proberen we dat 
uiteraard meteen op te lossen maar het is goed om te weten dat u altijd bij een onafhankelijk en onpartijdig 
instituut terecht kunt.

Wet en regelgeving
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H I P  C A P I T A L
H U B E R T U S  I N V E S T M E N T  P A R T N E R S

Wij houden kantoor in zakencentrum Bolduc in ‘s-Hertogenbosch 
en in zakencentrum Keyserstaete in Venray. 
Centraal gelegen in Zuidoost-Nederland, direct langs de A2 en 
nabij uitvalswegen zijn wij zeer goed bereikbaar.

Van harte ontvangen wij u bij ons op kantoor maar net zo graag 
komen we bij u aan huis. De ervaring leert dat veel cliënten dit 
waarderen. Niet alleen uit gemak maar ook omdat het gewoon 
fijn praten is aan de keukentafel.

      085 - 06 57 230      

      info@hipcapital.nl

      www.hipcapital.nl

Kantoor ‘s-Hertogenbosch
Utopialaan 49, 5232 CD ‘s-Hertogenbosch

Kantoor Venray
Keizersveld 50, 5803 AN Venray



www.hipcapital.nl 


