
 

 

Binck gaat samenwerking aan met ProBeleggen  
Inspireren van particuliere beleggers met handelsgedrag van Pro’s 
 
Binck en ProBeleggen zullen vanaf vandaag een nauwe samenwerking aangaan. De samenwerking speelt in 
op de veelgehoorde wens onder Binck-klanten om bijkomende ondersteuning en inspiratie te krijgen bij 
hun beleggingen. De beleggingsexpertise van ProBeleggen zal klanten deze informatie bieden. 
 
In de samenwerking krijgt de hoogwaardige beleggingsinformatie, zoals marktvisies en investmentcases 
vanuit ProBeleggen, een prominente plek binnen de execution-only dienstverlening van Binck. Binck stelt 
deze ondermeer beschikbaar via haar website en nieuwsbrieven. Binck-klanten die volledig toegang willen 
tot de portefeuille en werkwijze van de professionals kunnen bij ProBeleggen een speciaal abonnement 
afsluiten. 
 
Jeroen Sonsma, directeur Binck: ‘Het is binnen onze execution only dienstverlening belangrijk om continu 
naar onze klanten te luisteren en onze beleggingsinformatie aan te passen aan de behoeften van onze 
klanten. Een aantal van onze klantgroepen is op zoek naar meer informatie bij het maken van hun 
beleggingsbeslissingen. Zeker in turbulente markten zoeken veel van onze klanten bijkomende handvatten 
en houvast om hun beleggingsstrategie en -portefeuille (weer) te toetsen. Door de extra 
informatiediensten die de samenwerking met ProBeleggen zal bieden, verwachten wij dat klanten straks 
met meer kennis en zelfvertrouwen op de beurs gaan beleggen.’ 
 
Jim Tehupuring, mede-eigenaar ProBeleggen: ‘ProBeleggen wil het gat tussen de professie en particuliere 
beleggers verkleinen. Deze samenwerking draagt daarin bij. Samen met Binck kunnen we een enorme 
groep beleggers ondersteunen bij hun beleggingsbeslissingen door toegang te geven tot de 
beleggingsportefeuilles, visie en analyses van onze Pro's.’ 
_______  
 
Over ProBeleggen 
Met ProBeleggen hebben particuliere beleggers toegang tot echte beleggingsportefeuilles en 
marktanalyses van professionals. ProBeleggen richt zich op execution only beleggers die zelf willen 
beleggen maar met ondersteuning bij hun beleggingsbeslissingen. Leden van ProBeleggen hebben inzage in 
de analyses van bewezen professionals: analisten, fondsmanagers en vermogensbeheerders. 
 
Over BinckBank N.V. 
BinckBank is de grootste, onafhankelijke Nederlandse online bank voor beleggers met een top-5 positie in 
Europa. Wij bieden onze klanten snelle en goedkope toegang tot alle belangrijke financiële markten ter 
wereld, online vermogensbeheerdiensten, online sparen en zeer uitgebreide marktinformatie. BinckBank is 
een op Euronext Amsterdam genoteerde onafhankelijk online bank met vestigingen in Nederland, België, 
Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank heeft eind 2015 634 FTEs in dienst. BinckBank werd opgericht in 2000 
en heeft thans meer dan 606.000 rekeninghouders. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
 
Persvoorlichting 
Harmen van der Schoor 
t 020 - 522 03 78 
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BinckBank N.V. 
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