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FIDUCE VERMOGENSBEHEER ONTVANGT VIJF STERREN!
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Begin maart is door de onafhankelijke site www.vermogensbeheer.nl aan Fiduce 
Vermogensbeheer een beoordeling van 5 sterren toegekend. Dit is het maximale aantal 
sterren dat wordt gegeven. Wij zijn er trots op dat wij hiermee tot de eredivisie van 
Nederlandse beleggingsondernemingen zijn doorgedrongen.

Er zijn in Nederland ongeveer 140 instellingen die zich richten op de beleggingen van 
particulieren, ondernemers en stichtingen in Nederland. Hiervan zijn 40 partijen die geen 
(volledige) informatie wensen te geven op de punten waar vermogensbeheer.nl op 
selecteert. Van de resterende 100 ondernemingen behoren wij tot de top 20. 

Meer informatie kunt u vinden op de website www.vermogensbeheer.nl . U kunt ons daar 

vinden door bij zelfstandige vermogensbeheerders te zoeken op de regio Noord-Holland. 
Natuurlijk kunt u ook kijken op onze website www.fiduce.nl en dan klikken op 
vermogensbeheer. Daar vindt u onder meer onze brochure en veel informatie over onze 
werkwijze.

Vermogensbeheer.nl selecteert op 18 verschillende punten. De hoofdpunten zijn: 
onafhankelijkheid, transparantie, kosten en organisatie.
Vermogensbeheer.nl heeft ook een aantal bekende instellingen beoordeeld. Wij noemen:

Natuurlijk doen wij ook met al onze andere activiteiten onze uiterste best tot de top van 

Van Lanschot 4 sterren

ABN ARO MeesPierson 3 sterren

Staal bankiers 3 sterren

ING Private banking 3 sterren

RABO private banking 2 sterren



Nederland behoren. Wij zijn bijvoorbeeld ook geselecteerd pensioenadviseur en erkend 
hypotheekadviseur. Uiteraard beschikken wij ook over de vereiste opleidingen en 
vergunningen voor verzekeringen en financiële planning. 

Vanzelfsprekend bent u, of iedereen die u lief is, van harte welkom voor een 5 sterren 
advies. 

Met vriendelijke groet,  

FIDUCE Vermogensbeheer
Maarten van Tiggelen

Meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat 

kunnen voorzien. 

Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor relaties met veel zorg 

samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor 
schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of 
onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere 
aansprakelijkheid daarvoor uit. 

Ingeschreven in het register Financieel 
Dienstverlener (AFM) 

Aangesloten bij KiFiD 

Afmelden voor de nieuwskrant


