Customer First

Alle aandacht voor úw vermogen
Welkom bij Alpha Capital
Customer First. Dat zeggen we niet zomaar. U staat bij ons centraal.
Het is onze drive om maximaal in te spelen op de wensen en behoeften
van onze relaties. U krijgt de aandacht die u verdient. Dat is vanzelfsprekend
maatwerk; de aanpak die het beste resultaat geeft in uw situatie. Het helpt
dat wij onafhankelijk zijn, niet gebonden aan financiële instellingen of
producten. Wij zijn u graag van dienst.

Maak kennis
Vertrouwde gezichten in een eigentijdse onderneming. Alpha Capital is een
onafhankelijke beleggingsonderneming, in 2014 opgericht door Ben Labohm,
Ortwin Linders en Dennis Richter. Samen hebben wij meer dan 50 jaar
expertise in het topsegment van de beleggingsdienstverlening.

Wat beloven wij u?
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U heeft uw eigen adviseur die u informeert,

We delen dezelfde belangen. We geloven

founding partner
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adviseert, overzicht en inzicht geeft.

in lange termijn relaties. Zelf spreken we

Een adviseur waarop u kunt bouwen en

liever van een partnerschap. Over onze

met wie u altijd contact kunt opnemen.

toegevoegde waarde kunnen we wel

Ben Labohm, Dennis Richter of Ortwin Linders

vertellen, maar veel liever laten we u die

staat als vast aanspreekpunt voor u klaar.

ervaren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Passen wij bij u?

Alpha Capital partners

Onze dienstverlening richt zich op vermogende particulieren, ondernemers,

Alpha Capital is onafhankelijk.

stichtingen, congregaties en vennootschappen. Uw minimaal vrij belegbare

Dat betekent niet dat we
alleen staan. We werken met

vermogen bedraagt € 500.000,-. Iedere klant is uniek en heeft eigen wensen.

gerenommeerde partners.

Vandaar dat wij altijd werken vanuit uw persoonlijke situatie. Om u het

We bouwen voort op ervaring.
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Onze diensten
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Wij bieden u zowel beleggingsadvies als vermogensbeheer en
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vermogensbegeleiding. Zo heeft u het volledig pallet aan mogelijkheden.
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Welke beleggingsdienstverlening het beste bij u past, bepalen wij graag
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u deze zorg graag uit handen. Daarbij

beleggingskansen op de lange en korte
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termijn. Wij nemen regelmatig contact
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vastgelegde afspraken. Ook bij deze vorm
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actueel beleggingsnieuws en relevante

van beleggingsdienstverlening nemen
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u van beleggingsadvies op maat.
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wij graag deel in beleggingscommissies

van uw portefeuille. Deze vorm van
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uw vermogen rendeert.

beleggingsstatuten en beleggingsmandaten.

Founding Partners
Staat Alpha Capital onder toezicht?
Alpha Capital heeft een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft)
en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en
De Nederlandsche Bank (DNB).
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De directie van Alpha Capital is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst

Vanaf 1997 maakte ik van mijn

Vanaf 1997 deed ik ervaring op in alle

Op mijn veertiende deed ik mijn

op deskundigheid en betrouwbaarheid. Vervolgens is er een vergunning verleend.

hobby mijn professie. Gedurende

facetten van het beleggingsvak. Eerst

eerste effectentransactie en is mijn

De AFM houdt doorlopend gedragstoezicht op alle ondernemingen in het register.

mijn werk bij instellingen zoals

bij de Rabobank en Van Lanschot

belangstelling voor het beleggingsvak

Alpha Capital is opgenomen in dat register.

Rabobank, Van Lanschot Bankiers en

Bankiers, later als zelfstandig

ontstaan. In de periode 2000-2014

Deutsche Bank bouwde ik in diverse

ondernemer. De afgelopen jaren

was ik als beleggingsadviseur

DNB

Strijp-S, gebouwd op industrieel

beleggingsdisciplines ervaring op en

bouwde ik een hechte band op met

werkzaam voor Rabobank en

Alpha Capital valt onder het prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

erfgoed, is het nieuwe creatieve

legde ik een stevige basis waarmee

een selecte groep zeer vermogende

Van Lanschot Bankiers. Ik ben veelal

Het doorlopende toezicht van DNB is gericht op de bevordering van de degelijkheid

hart van Eindhoven.

ik mijn huidige relaties van het beste

relaties.

de ‘trusted advisor’ voor mijn relaties,

van financiële instellingen. Alpha Capital overlegt elk kwartaal financiële rapportages

Een inspirerende omgeving,

wat blijkt uit de lange termijn relaties

aan DNB.

waar wij u graag ontvangen.

advies voorzie.
Samen met Linda en onze twee

die ik met het grootste deel van mijn

Ik woon in Eindhoven, samen met

dochters Isa en Judi woon ik in

klanten onderhoud.

Ingrid. Naast het ondernemerschap

Arnhem. Naast het ondernemerschap

reis, sport en golf ik graag en houd ik

krijg ik energie van voetballen,

Ik ben woonachtig in Swalmen, waar

van goed gezelschap.

hardlopen en koken voor èn eten

ik geniet van mijn kinderen Lotte en

met vrienden en familie.

Beau. Naast het ondernemerschap
besteed ik mijn tijd aan voetbal en
tennis. Daarnaast houd ik van het
Bourgondische leven.
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