Customer First

Alle aandacht voor úw vermogen
Bij Alpha Capital hebben we u en uw vermogen scherp in het vizier.
Wij realiseren intelligent beheer van úw financiële belangen.
Daarvoor gaan we een persoonlijk relatie met u aan. En dat doen we
niet zomaar met iedereen...
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Passen wij bij ú?
Alpha Capital is onafhankelijk. Het stelt
ons in staat om precies die oplossingen
te bieden die het beste bij u passen.
Wij realiseren het hoogste niveau in service

Echt beter, onderscheidend en exclusief

omdat we er bewust voor kiezen slechts
een beperkt aantal relaties te adviseren.

Welkom bij Alpha Capital
Het is onze drive om maximaal in te spelen op de wensen en behoeften van onze relaties.
U krijgt de aandacht die u verdient. Vanzelfsprekend leveren wij louter 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.
Passen wij bij u?
Onze dienstverlening richt zich op vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen,
congregaties en vennootschappen met een minimaal vrij belegbaar vermogen van € 1.000.000,-.
Iedere klant is uniek en heeft eigen wensen. Vandaar dat wij altijd werken vanuit uw
persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren. Om u het hoogste niveau in service te kunnen
bieden, kiezen wij ervoor slechts een beperkt aantal relaties te adviseren.
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Maatwerk

Het hoogste serviceniveau

We adviseren een beperkt aantal relaties. Door onze

Door toewijding en gedrevenheid gaat onze

betrokkenheid en oprechte interesse kennen we u

dienstverlening verder dan alleen advies.

en uw situatie goed. En omdat we niet afhankelijk

Uw persoonlijke behoeften en wensen zijn

zijn van financiële instellingen en specifieke

onze zorg. Bent u nieuw bij ons?

producten kunnen we u optimaal maatwerk leveren.

Dan leren we u graag eerst goed kennen.

U mag van ons een pro-actieve houding verwachten.
Vertrouwen en rust

Wij beloven u...

Bij ons bent u uniek.
U krijgt bij ons dan ook

De beste oplossing

Wij zijn zeer ervaren vermogens-managers

U bent bij ons verzekerd van een volledig palet aan

die zowel goede als slechte tijden hebben

beleggingsmogelijkheden. Wij hanteren vaste en

meegemaakt. We worden geïnformeerd door

transparante tarieven, niet gebaseerd op transacties

meerdere partijen met verschillende inzichten

of achterliggende partijen. Zo krijgt u bij ons de

waardoor we u de allerbeste oplossingen

beste oplossing voor uw persoonlijke situatie.

kunnen bieden.

Optimale bereikbaarheid

Gegarandeerde continuïteit

U beschikt bij Alpha Capital over uw eigen adviseur

We delen dezelfde belangen. We zijn sinds

die u uitgebreid informeert en adviseert en altijd

2014 de eigenaren, de beleidsbepalers en de

bereikbaar is. Zo heeft u overzicht en neemt u

eindverantwoordelijken voor het gevoerde

beslissingen op basis van gewogen inzicht.

beleid van Alpha Capital. We geloven in lange

Op onze adviseur kunt u bouwen. Naast uw vaste

termijn relaties. Zelf spreken we liever van

aanspreekpunt kent het hele team u, uw situatie

partnerschappen.

alle aandacht die u
en uw vermogen verdienen.

en uw wensen.
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Wij bieden...
Wij bieden beleggingsadvies,

Beleggingsadvies

Vermogensbeheer

Vermogensbegeleiding

Bij beleggingsadvies neemt u zelf de

Bij vermogensbeheer laat u de

Bij vermogensbegeleiding nemen

beslissingen. Dat betekent niet dat

beslissingen die nodig zijn voor uw

wij niet zelf uw vermogen in beheer

u er alleen voor staat. Wij treden op

optimale beleggingsportefeuille aan

maar begeleiden wij u bij het

als uw onafhankelijke en deskundige

ons over. Wij hanteren hierbij een

selecteren, beoordelen en monitoren

sparringpartner die rekening houdt met

gestructureerd en indien nodig actief

van vermogensbeheerders en

uw persoonlijke situatie en wensen.

beleggingsbeleid waarbij we maximaal

beleggingsadviseurs. Wij hebben veel

inspelen op kansen en mogelijkheden.

ervaring in vermogensbegeleiding en

Wij attenderen u op interessante

We houden ons hierbij altijd aan de

nemen u deze zorg graag uit handen.

beleggingskansen op de lange en korte

vooraf zorgvuldig met u afgestemde

Daarbij maken wij gebruik van ons

termijn. Wij nemen regelmatig contact

en in een overeenkomst vastgelegde

uitgebreide netwerk van professionals.

met u op om u te informeren over

afspraken.
Ook kunnen wij u begeleiden bij uw

actueel beleggingsnieuws en relevante
marktontwikkelingen. Zo voorzien wij u

Ook bij deze vorm van beleggings-

bestaande contacten met banken en

van beleggingsadvies op maat.

dienstverlening nemen we – indien

vermogensbeheerders. Wij verstrekken

gewenst – regelmatig contact met

periodiek een totaaloverzicht van uw

u op om u te informeren over

vermogen en rapporteren tussentijdse

actueel beleggingsnieuws, relevante

bevindingen. Verder nemen wij

op de horizon en bepalen

marktontwikkelingen en de resultaten

graag deel in beleggingscommissies

we welke vorm van

van uw portefeuille. Deze vorm van

van verenigingen en stichtingen.

dienstverlening biedt rust en gemak

Ook ondersteunen wij bij het

terwijl uw vermogen rendeert.

opstellen van beleggingsstatuten en

vermogensbeheer en
vermogensbegeleiding.
Samen zetten we uw stip

beleggingsdienstverlening
het beste bij u past.

beleggingsmandaten.

Duurzaam beleggen. Waar mogelijk investeren we in duurzame fondsen.
Dat is goed voor onze planeet én goed voor uw vermogen.
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Mijn Alpha Capital
Mijn Alpha Capital
Uw vermogen in uw broekzak.
Met uw eigen rapportagepagina bent u in een oogwenk
up-to-date.

Maar kijk niet te vaak!

Alpha Capital krijgt veel complimenten over haar rapportageoverzichten. Deze overzichten ontwikkelden wij samen met één
van onze partners voor u als klant. Zo krijgt u op verschillende
manieren inzicht in de opbouw van uw bij Alpha Capital
ondergebrachte vermogen. Dit kan online maar uiteraard ook
via uw telefoon. Zo heeft u op ieder gewenst moment van de
dag inzage in uw beleggingsportefeuille. De samenstelling van
de informatie is gebaseerd op een uitgebreide inventarisatie bij
onze bestaande relaties.
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Alpha Capital Team
Alpha Capital is een onafhankelijke beleggingsonderneming, in 2014 opgericht door Ben Labohm,
Ortwin Linders en Dennis Richter. Samen hebben wij meer dan 70 jaar expertise in het topsegment
van de beleggingsdienstverlening. Sinds 2018 is Guus van Herpen de vierde partner.

Ben Labohm

Dennis Richter

Ortwin Linders

Guus van Herpen

Vanaf 1997 maakte ik van

Na het afronden van mijn

Vanaf 1997 deed ik ervaring

Tijdens mijn studie aan

mijn hobby mijn professie.

studie aan het hoger

op in alle facetten van het

de Universiteit van Tilburg

Gedurende mijn werk bij

beroepsonderwijs ben ik

beleggingsvak. Eerst bij de

is mijn interesse voor de

instellingen zoals Rabobank,

gestart als beleggingsadviseur

Rabobank en Van Lanschot

financiële markten ontstaan

Van Lanschot Bankiers en

bij de Rabobank en heb ik een

Bankiers, later als zelfstandig

en sinds de start in 2014 ben

Deutsche Bank bouwde ik in

aantal jaren later de overstap

ondernemer. De afgelopen

ik werkzaam bij Alpha Capital.

diverse beleggingsdisciplines

gemaakt naar Van Lanschot

jaren bouwde ik een hechte

Ik wil mij de komende jaren

ervaring op en legde ik een

Bankiers. Na bijna 14 jaar in

band op met een selecte groep

als beleggingsadviseur verder

stevige basis waarmee ik mijn

het bankwezen was het tijd

zeer vermogende relaties.

specialiseren. Bij Alpha Capital

huidige relaties van het beste

voor een nieuwe stap; het

Naast het ondernemerschap

ben ik mede verantwoordelijke

advies voorzie. Naast het

ondernemerschap! Ik ben

krijg ik energie van voetballen,

voor portfolio- en

ondernemerschap, reis, sport

veelal de ‘trusted advisor’ voor

hardlopen en koken voor, en

riskmanagement.

en golf ik graag en houd ik van

mijn relaties, wat blijkt uit de

eten met, vrienden en familie.

goed gezelschap.

lange termijn relaties die ik
met mijn klanten onderhoud.

Het Alpha Capital Team: Guus van Herpen, Ortwin Linders, Ben Labohm, Ineke van der Linden, Stijn Vestjens & Dennis Richter
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Onze partners

Externe Adviseurs

Partners

Toezichthouders

Tom Rövekamp

AIRS

Alpha Capital heeft een vergunning

was voorzitter van de maatschap en

Binckbank

op grond van de Wet op het financieel

registeraccountant van JoanKnecht &

Insign it

toezicht (Wft) en staat als zodanig onder

Van Zelst. Tom bekleedt thans diverse

Insinger Gilissen

toezicht van de Autoriteit Financiële

commissariaten en adviseurschappen.

Julius Bär

Markten (AFM) en

Ortec

De Nederlandsche Bank (DNB).

Jan Timmer

Rethinking Group

heeft gedurende zijn 44-jarig

vwdgroup

dienstverband bij Philips verschillende
functies in binnen- en buitenland
bekleed. Na zijn afscheid als President-

Autoriteit Financiële Markten

directeur in 1996 is hij commissaris
geweest bij Royal Dutch Shell, ING en de
Nederlandse Spoorwegen.
Joris van der Waart
is Register Marketeer (RM/EMP) en
Business Director bij Studio Lauda.
Daarnaast is hij docent Branding bij
Fontys Hogeschool. Van 1996 tot 2014
was Joris mede oprichter en eigenaar
van communicatiebureau Gleijm & van
der Waart.
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Overstappen...
We maken het u gemakkelijk

...in drie minuten
Veranderen is soms goed.

Wij begeleiden daarom van A tot Z

Het veranderen van financiële instelling

uw overstap naar Alpha Capital en

voelt voor velen als een hele opgave.

nemen graag het initiatief. Wij bereiden

Wet- en regelgeving én de gevestigde

alles voor zodat u slechts een paar

orde maken het niet heel gemakkelijk om

handtekeningen hoeft te zetten.

een nieuwe rekening te openen bij een

Wij hebben hierin al jaren ervaring en

Zodra wij u beter kennen is de

nog onbekende financiële instelling.

zijn op de hoogte van de hobbels én de

volgende stap naar een lange

Wij hechten er sterk aan om onze nieuwe

mogelijkheden bij de diverse partijen.

relaties zo veel mogelijk op weg te

Een goed begin is ook hier het halve

helpen. Niemand zit immers te wachten

werk.

om de overstap naar Alpha
Capital te maken.

termijn relatie zo gezet.

op huiswerk.
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Stuur ons een berichtje of bel voor een

Kennismaken?

afspraak voor een goed gesprek. Wij kijken
ernaar uit u beter te leren kennen.
t +31 40 288 17 40
info@alphacapital.nl
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Don Boscostraat 4
5611 KW Eindhoven
t +31 40 288 17 40
info@alphacapital.nl

Concept & design rethinkinggroup.nl

www.alphacapital.nl

