
Wat heeft u uw
cliënten te bieden bij 
een beursschandaal?

Helaas zijn beursschandalen nog steeds aan de orde van de dag. 
Hoewel u niets te verwijten valt, zijn uw cliënten hiervan de 
dupe. Dat is vervelend. 

Met haar (collectieve) juridische acties probeert de VEB 
doorgaans (een deel van) de geleden schade terug te halen.  
Dat doet zij primair voor haar leden; niet-leden vallen daarbij 
vaak (of deels) buiten de boot. 

Wat?
Als vermogensbeheerder kunt u er voor kiezen om uw cliënten 
VEB-lid te maken. Zodoende zijn zij verzekerd van deelname  
aan openstaande VEB-acties. Enkele acties zijn: Fortis, SNS Reaal 
en Ahold-Deloitte.

Voor wie?
Beleggers die zijn gedupeerd in (één van) van de zaken waarbij 
de VEB actie voert. Ga naar www.veb.net/vebacties voor het 
actuele overzicht.  

Zijn ook uw cliënten gedupeerd? Lees dan verder.

Daarom maakt u
uw cliënten VeB-liD 
Als financiële dienstverlener wilt u het uw cliënten zo makkelijk 
mogelijk maken. Doet u dit goed, dan ziet u dat terug in 
klantenbehoud. Het aanbieden van het VEB-lidmaatschap helpt 
u daarbij:

1  Optimaal rendement. Het lidmaatschap kan zich met één 
succesvolle actie vele malen terugverdienen. VEB-leden 
zijn verzekerd van deelname aan onze (openstaande) 
acties. 

2  Meedenken. Uw cliënten realiseren zich niet altijd dat de 
VEB iets voor hen kan betekenen. Door uw cliënten het 
lidmaatschap aan te bieden, overtreft u verwachtingen. 

3  Betrokkenheid. De relatie met uw cliënten is waar het u 
als dienstverlener om draait. Laat zien dat hun belangen 
voorop staan. 

Wij beginnen waar u stopt



*  Zie www.veb.net/lidmaatschap voor de actueelste informatie over lidmaatschapsvormen, contributiebedragen en lidmaatschapsvoordelen. Let op: voor het reguliere lidmaatschap 
gelden andere tarieven in het buitenland. Buiten Europa bedraagt de contributie € 152,50. Bij betaling per automatische incasso geldt een korting van vijf euro per lidmaatschap per jaar. 

**  VEB-acties kunnen op zeker moment zijn/worden gesloten voor nieuwe leden. Op www.veb.net/vebacties kunt u achterhalen welke acties eventueel openstaan.

De mogelijkheden
U kunt kiezen uit twee lidmaatschapsvarianten*.  Indien u het jaarlijkse lidmaatschap per automatische incasso betaalt,  
ontvangt u € 5,- korting per lidmaatschap per jaar.

Meer inforMatie

Via www.veb.net/professional treft u een FAQ.  
Daarin worden enkele veel gestelde vragen beantwoord. 

ContaCt
Uiteraard staan wij u graag te woord. Daarvoor kunt u  
onderstaande contactgegevens gebruiken. Indien u al een 
contactpersoon heeft, neemt u dan gerust met hem/haar  
contact op.  

Beleggersvereniging VeB 
Amaliastraat 7
2514 JC Den Haag
Tel.: +31 (0)70 313 00 00
E-mail: info@veb.net
Website: www.veb.net

oVer BeleggersVereniging VeB

Wie  Dé belangenbehartiger voor Nederlandse 
beleggers

Kernactiviteiten   Belangenbehartiging (inclusief collectieve 
juridische acties) en informatievoorziening 

Successen  Circa 2 miljard euro compensatie voor 
beleggers over de afgelopen jaren in  
verschillende juridische acties

Oprichting 90 jaar geleden (1924)
Type organisatie Non-profit (vereniging)
Kernwaarden Onafhankelijk, deskundig, kritisch en moedig
Achterban 43.000  particuliere leden
 3.000 rechtspersonen

Disclaimer
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle in deze brochure 
opgenomen informatie in welke vorm dan ook is eigendom van de VEB en louter informatief 
van aard. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. De VEB aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze brochure. Elke vorm 
van aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van deze 
brochure, wordt uitdrukkelijk afgewezen.

   +31 (0)70 313 00 00
www.veb.net

Weblidmaatschap

Tarief (jaarlijks)                                                € 57,50                                                                                        € 72,50

Verschil in diensten                   - Effect (digitaal) per e-mail                                                      - Effect per reguliere post

Enkele voordelen van het VEB-lidmaatschap:
• Deelname aan (openstaande) VEB-acties**.
• Maandelijks Nederlands grootste beleggingsmagazine EFFECT (t.w.v. €102,-).

                                                                                                                                         - Jaarlijks het VEB-jaarboek met beleggingstips (t.w.v. €14,95)

Regulier lidmaatschap


