Nieuwsbrief Beursonafhankelijk Beleggen
Wij kunnen u in contact brengen met beleggingen die u zullen verbazen. Met rendementen
die de banken u niet geven. Wij zijn dan ook geheel onafhankelijk, ook financieel, en kiezen
aanbieders uitsluitend op basis van hun resultaten en de kwaliteit van hun
beleggingsfondsen en dienstverlening.
Natuurlijk kleeft aan alles wel een ‘maar’ en risicoloos bestaat niet. Spreiding blijft daardoor
een essentiële voorwaarde. Deze beleggingen renderen volkomen onafhankelijk van de
richting van de beurs. Graag maken wij de risico’s en rendementen voor u inzichtelijk.

Voor wie is de informatieavond bedoeld?
Het maakt niet uit of u nu beginner bent of een ervaren belegger. Dit seminar is bedoeld voor
iedereen die zijn beleggingsresultaten wil verbeteren.
Datum

Tijdstip

Locatie

maandag 23 januari 2012

van 20:00 tot 22:15 uur

Groningen

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje verder kennis te maken.
Onderwerpen voor deze informatieavond:
We beginnen met het inzichtelijk maken van de meest gemaakte fouten bij beleggen.
Vervolgens bespreken we een aantal beursonafhankelijke mogelijkheden, die wij exclusief
onder uw aandacht mogen brengen:

Dr.Ir. Bert van Arkel

1. Dat een “ rotbeurs “ niet bestaat, wordt op deze avond wel duidelijk. In elke markt zijn
kansen. Bij een dalende beurs kunt u ook geld verdienen. Er wordt één van zijn
strategieën uitgebreid uitgelegd. Erg belangrijk zijn risicobeheersing en spreiding. Deze
onderwerpen lopen dan ook als een rode draad door de avond heen.

Van Arkel is een professionele wetenschapper. Zo is hij vijf jaar als
hoogleraar werkzaam geweest. Hij heeft beleggingsstrategieën
ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Bert is een
begenadigd spreker en columnist. Hij geeft seminars over het onderwerp
'Succesvol Beleggen' en hij wordt vaak als deskundige geraadpleegd.

2. Domeinnaam CV. Het mobiele internet breekt door en wordt volgens alle
voorspellingen binnen 3 jaar groter dan het PC internet. Je kunt goed vindbare
domeinnamen het beste vergelijken met een ‘winkelpand’ in de Kalverstraat.
Domeinnaam CV heeft 1.000 top domeinnamen in bezit en wil verder groeien.
Met u, als u dat wilt. Daarbij is 75% van de opbrengst voor u.
3. Ondanks de tegenwind in de westerse wereld is de economische groei in India robuust.
In het tweede kwartaal 2011 groeide de economie met 7,7%! De jonge goed
opgeleide bevolking, wil net zo leven als in de westerse wereld. Een goed
georganiseerde detailhandelssector is er nog bijna niet. MPC-India 2 springt in
op deze behoeftes en belegt in 11 vastgoed projecten verdeeld over 9 steden in
India. Er worden market cities, shopping malls en hotels gebouwd. De bouw is al
vergevorderd en u springt dus op een “ rijdende trein”.
4. Montirius Real Estate BV belegt in Nederlandse woningen en appartementen en betaalt
de deelnemers in het fonds een vast rendement van 8% per jaar.
Bovendien ontvangt u die rente maandelijks. Dat is uniek in Nederland.

Inschrijven
Klik hier voor het inschrijfformulier.
Na inschrijving ontvangt u van ons de routebeschrijving naar de locatie.
Zie ook : www.vanarkel.nl
of bel op 088 – 5666 800.
Gratis toegang door inschrijving.

