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Nieuwsbrief januari 2017 – 10 jaar Index People 
 
Index People bestaat 10 jaar. Voor het bedrijf een geweldige mijlpaal. Index People is in 
2007 gestart met een zeer beperkt aantal klanten, maar inmiddels uitgegroeid tot een 
middelgrote beheerder in Nederland met particuliere en institutionele klanten. We 
kunnen uiteraard een uitgebreid stuk schrijven over de hele historie van Index People, er 
is echter één vaste regel die vanaf de start van Index People heeft geteld: de klant staat 
centraal. 
 
Wij willen u als klant en geïnteresseerde in ons bedrijf hartelijk danken voor het 
vertrouwen de afgelopen 10 jaar. Zonder u was Index People niet gekomen waar wij nu 
staan. Index People heeft geen grote marketingbudgetten om klanten te werven. Wij 
houden de kosten liever laag voor u. Gelukkig merken wij dat u ons geregeld aanbeveelt 
bij bekenden. We hopen dat u dit ook blijft doen, dan beloven wij dat wij ons uiterste best 
zullen blijven doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. En wetenschappelijk 
onderzoekt toont nog steeds keer op keer aan dat hoge kosten één van de belangrijkste 
zaken zijn voor tegenvallende en achterblijvende rendementen. 
 
Andere partijen sturen de klanten misschien een cadeau om een 10-jarig bestaan te 
vieren. Dit past echter niet zo bij ons. We willen u wèl graag overtuigen van onze 
beleggingsfilosofie. Het (door onafhankelijke beleggingsexperts geschreven) boekje “De 
beleggingsillusie” is een eyeopener voor iedereen die belegt of overweegt dit te gaan 
doen. Het sluit erg goed aan bij onze manier van beleggen. U kunt dit boekje geheel 
kosteloos aanvragen via onze website: 
 
https://www.indexpeople.nl/particulier/boekje-aanvragen/ 
 
U kunt het boekje voor uzelf aanvragen, maar ook voor een bekende voor wie onze 
dienstverlening interessant kan zijn. 
 
Rendementen 
De Dow Jones index bereikte deze maand ook een mijlpaal. Voor het eerst ging de index 
door de grens van 20.000 punten. Het jaar is dan ook voor alle profielen bij Index People 
positief begonnen. De behaalde rendementen in 2017 zijn op het moment van schrijven 
(30 januari) 0,3% voor de defensieve portefeuilles, 0,7% voor de neutrale portefeuilles en 
1,3% voor de meest offensieve portefeuilles. De rendementen zijn na aftrek van alle 
kosten. 
 
LinkedIn 
Wilt u op de hoogte worden gehouden over leuke en interessante nieuwsartikelen? Volg 
en like Index People dan nu op LinkedIn! 
 
Meer informatie over de dienstverlening van Index People 
Op onze website vindt u uitgebreide informatie over de dienstverlening van Index People: 
 
www.indexpeople.nl 
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