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INVESTEREN IN DIGITAL 
ASSETS MET PERSOONLIJKE 

AANDACHT

Bij AMDAX investeer je in de toekomst, met 

producten en diensten die je al kent, in een extreem

veilige omgeving, en vergaande aandacht voor jouw

vermogen
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Waarom kiezen voor AMDAX? 

Je wordt op de hoogte gehouden van de laatste marktinformatie en wordt uitgenodigd 
voor events die je kennis over digital assets vergroten. Een persoonlijke benadering staat bij 
ons altijd voorop.

AMDAX is Nederlands eerste cryptodienstverlener met een registratie bij De Nederlandsche 
Bank. 

We zijn een full reserve custodian waardoor je geen kredietrisico loopt (jouw vermogen wordt 
nergens anders voor gebruikt).

Wij bieden alle cryptodiensten onder één dak. Digital assets opslaan, zelf handelen of 
volledig ontzorgd met maatwerk vermogensbeheer.

AMDAX heeft een professionele infrastructuur die onze diensten optimaal ondersteunt. 



Lange termijn 
investeren in het nieuwe 
financiële systeem

Digitalisering en decentralisatie zijn belangrijke 
kenmerken voor deze financiële innovatie

Een nieuw financieel systeem wat parallel kan 
bestaan naast het huidige financiële stelsel

AMDAX biedt exclusieve financiële producten rond 
digital assets met persoonlijke aandacht

Geschatte huidige positie 
crypto markt

Groep die een nieuwe 
technologie adopteert

Marktaandeel
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Marcel Burger
Chief Investment 

Officer

Lead AMDAX 

Private Wealth

Serge Vergouwe

Bij AMDAX sinds april 2021
Verantwoordelijk voor vermogensbeheerklanten

Sinds 2017 in de cryptomarkt

Achtergrond:

o 12 jaar Portfolio manager Fixed Income (actief beheer staatsobligaties); 

Achmea Investment Management

o 2 jaar Portfolio manager Derivaten (afdekken rente/inflatie en 

aandelenrisico op balansniveau); Achmea Investment Management

o 2008 Economie Utrecht

Bij AMDAX sinds november 2020
Verantwoordelijk voor strategisch beleid

Sinds 2016 in de cryptomarkt

Achtergrond:
o Sinds 2018 investeert Marcel voor vermogende klanten in digitale assets 

zoals bitcoin.

o 12 jaar risk management consultant, market maker, portfoliomanager en

quant voor gerenommeerde bedrijven als Optiver, EY en Achmea.
o Bachelor of Science in Industrial Engineering en een Master of Science in 

Quantitative Finance and Actuarial Sciences.

Laat 
je cryptoportefeuille 

beheren door een 
professioneel team
dat zorgdraagt voor 

jouw vermogen en het 
actief beheert.
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Wat doet vermogensbeheer voor jou?

Het vaststellen van je 
vermogensbeheerprofiel

#1 

#2 De inrichting van je portefeuille

#3 Het beheer van je portefeuille
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Je risicoprofiel geeft aan wat het risico is dat je bereid bent te nemen. Dit is leidend in het bepalen van 
de allocatie naar altcoins* en de maximale procentueel toe te voegen illiquiditeit aan de portefeuille.

In het digital asset-domein zien wij bitcoin en 
ethereum als relatief veilige investeringen en overige 
altcoins als risicovoller. Daar staat tegenover dat 
altcoins de potentie hebben om een hoger rendement 
te genereren. Jouw risicoprofiel hangt samen met je 
investeringshorizon, het aandeel van je vermogen dat 
je toewijst aan deze assetklasse en de mate van 
risicobereidheid. Jouw risicoprofiel bepaalt de 
bandbreedte van de minimale allocatie naar bitcoin en 
ethereum en welke deel van je portefeuille 
gealloceerd kan worden aan de relatief volatiele 
altcoins.

*De alternatieve digital assets naast bitcoin en ether

Het vaststellen van je risicoprofiel#1 

Daarnaast vragen wij wat het maximale percentage 
illiquiditeit is wat maximaal mag worden 
toegevoegd aan de portefeuille. Dit zijn posities die 
mogelijk zijn door participatie in private sales of 
seed investeringen en kennen een lock-up periode. 
Dit is het meest risicovolle gedeelte van de 
portefeuille.  

Bitcoin/Ethereum

Altcoins

Maximale illiquiditeit

Streefgewicht afstemming t.b.v. profiel



9

Het vaststellen van je vermogensbeheerprofiel#1 

Op basis van jouw risicoprofiel wordt het best 
passende vermogensbeheerprofiel vastgesteld

Je hebt de keuze uit vier verschillende profielen waarbij de 
bitcoin- en ether positie de kern van de portefeuille is. Dat 
betekent dat het streefgewicht altijd minimaal gehanteerd 
wordt en deze posities niet worden omgezet naar euro’s of 
stablecoins. Voor de overige altcoin-allocatie wordt met name 
geïnvesteerd in de top 200 digital assets. Voor deze allocatie 
geldt dat het streefgewicht ook minder kan zijn als de bitcoin-
en ethereumpositie wordt vergroot. Voor het 
vermogensbeheerprofiel ‘defensief+' geldt dat deze positie niet 
wordt omgezet naar euro’s of stablecoins. Bij de overige 
risicoprofielen kan dat wel. Wanneer een percentage 
illiquiditeit is vastgesteld, wordt dit pro rata verdeeld over de 
kern positie en altcoin allocatie. Illiquide digital assets worden 
additioneel toegevoegd aan de portefeuille en hebben 
daarmee effect op zowel de bitcoin- en ether allocatie en 
altcoin allocatie. 

Risico versus BTC
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Offensief+

Vermogensbeheerprofielen
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De inrichting van je portefeuille#2 

De kernpositie, bestaande uit een verhouding bitcoin en ether, wordt geoptimaliseerd op basis 
van fundamentele verwachtingen en technische en kwantitatieve analyse

Handelsactiviteit: relatief beperkt binnen dit gedeelte 

Bitcoin is een digital asset die zich in het cryptodomein, tot 
dusver, het meest heeft bewezen door een trackrecord van 
13 jaar op te bouwen. Het kan een alternatief zijn voor het 
huidige monetaire systeem en kent potentieel een 
onbegrensde betalingsinfrastructuur (lightning network). 
Daarmee is dit onderdeel van de kern van de portefeuille. 

Ethereum is een platform voor smart-contracts en kent 
daarmee een andere toepassing dan bitcoin. Deze digital 
asset is experimenteler van aard maar waarvan in snel 
tempo het ecosysteem wordt uitgebreid. Van de altcoins
ligt ether ver voor in de ontwikkeling ten opzichte van haar 
concurrenten. 

Door veranderingen in de fundamentele basis van deze 
digital assets worden de allocaties binnen de kern 
aangepast. 
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#2 Het selecteren van de altcoins en het 
bepalen van de allocatie

Cryptomarkten zijn thematisch gedreven en worden 
voortgestuwd door constante innovatie. Het 
identificeren en inspelen op deze trends voegt veel 
waarde toe. Wij focussen ons op de belangrijkste 
thema’s van het moment. Hierbinnen worden de 
projecten geïdentificeerd op basis van:
• Technologische toepassing;
• Liquiditeit;
• Kwaliteit van het management en ontwikkelteam;
• ‘Token economics’;
• Relatief aantrekkelijke waardering.
De uiteindelijke allocatie naar de verschillende coins
wordt bepaald op basis van onder andere thema, 
risico en marktkapitalisatie.

Ter illustratie: schematische weergave van altcoin allocaties en is aan 
verandering onderhevig

Altcoins worden op nauwkeurige wijze geselecteerd, vervolgens wordt bepaald hoe groot de 
allocatie moet zijn.
Handelsactiviteit: relatief hoog binnen dit gedeelte 
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De cryptomarkt staat nooit stil. Kansen in de vorm van 
nieuwe projecten komen vaak voorbij. De 
initiatiefnemers halen kapitaal op middels 
verschillende investeringsrondes

Seed rounds zijn vroege financieringstrajecten waarbij de 
betreffende digital asset pas in een later stadium op de markt 
beschikbaar komt voor het grote publiek. Wanneer we overtuigd 
zijn van de lange termijn potentie kunnen wij hieraan meedoen. 
In deze fase zit het ingelegde vermogen vaak voor een bepaalde 
periode op slot (illiquide). Historisch gezien vallen in deze 
trajecten zeer hoge rendementen te behalen, wat gepaard gaat 
met een hoger risico. Gedurende deze trajecten zijn wij nauw 
betrokken bij het project.

#2 Het mogelijk toevoegen van illiquiditeit in 
de portefeuille

Angel investors 1

2

3

Seed rounds/ private sales 

Public listing
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Verschillende databronnen leveren 
informatie die de vermogensbeheerder 
gebruikt om je portefeuille te beheren.

Voor het de timing van handelen maakt het 
vermogensbeheer team gebruik van verscheidene 
indicatoren. In tegenstelling tot klassieke financiële 
markten kent de blockchain een enorme 
transparantie in de vorm van verschillende type data. 
Deze zogenoemde on-chain data analyseren onze 
vermogensbeheerders in combinatie met 
derivatenmarktdata, social media data en technische 
analyse. Daarnaast wordt de projectontwikkeling van 
digital assets buiten de portefeuille nauwlettend 
gevolgd door het analistenteam .

Het beheer van je portefeuille#3 

On-chain

Derivatenmarkt Social
media

Technische 
analyse 

Portefeuille en data indicatoren

Geopolitiek
Macro-

economie

G
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Het netto rendement1 van AMDAX vermogensbeheer t.o.v. 
bitcoin DCA2

Het netto rendement varieert en is 
afhankelijk van je vermogensbeheerprofiel

Waar de bitcoin DCA de afgelopen 18 maanden een 
rendement heeft laten zien van -21%, heeft AMDAX 
vermogensbeheer een gemiddeld rendement van 
16% behaald. Voor de berekening van deze 
rendementen zijn alle management- en 
prestatiekosten reeds van het rendement 
afgetrokken.

Individuele portefeuilles kunnen afwijken afhankelijk 
van het geselecteerde vermogensbeheerprofiel en 
instapmoment. In een persoonlijk gesprek vertellen 
we je graag meer over hoe onze rendementen tot 
stand komen.

1De vermogensbeheerkosten zijn reeds van de rendementen afgetrokken
2Een wekelijkse inkoop van bitcoin (Dollar-Cost Averaging)
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Vermogensbeheer voorwaarden en tarieven

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer is er voor vermogende 
individuen, zakelijke klanten en financiële 
instellingen. 

* Worden elke drie maanden gefactureerd

Voorwaarden

o Je hebt een minimaal beleggingsbedrag van 
EUR 100.000 of equivalent in crypto

o Voor de overige voorwaarden kijk op: 
https://amdax.com/nl/juridisch/

Tarieven klanten Blockchain 
Investment & Co. Particulier Zakelijk

Eenmalige opstartvergoeding N.v.t. N.v.t.

Accountkosten per maand EUR 19,95 (excl. btw) 

Managementvergoeding op 
jaarbasis over belegd 
vermogen 2%* (excl. btw) 2%* (excl. btw)

Performance fee over de 
meegenomen high water-
mark 20%* (excl. btw) 20%* (excl. btw)

Handelen (per transactie) 0,2% (excl. btw) 0,2% (excl. btw)

Opslag (custody) van het 
vermogen op jaarbasis 0.2% (excl. btw) 0.2% (excl. btw) 

https://amdax.com/nl/juridisch/
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Wat kun je van ons verwachten naast het
actief beheer van jouw vermogen?

Inzicht in je beleggingsportefeuille

Via de beveiligde omgeving van de AMDAX-
WebApp krijg je op ieder moment inzicht in je 
beleggingsportefeuille. Daarnaast versturen we je 
periodiek een overzicht van de prestaties van 
jouw portefeuille.

Je ontvangt periodiek een update van het 
vermogensbeheerteam over de 
marktontwikkelingen met een toelichting op het 
gevoerde beleid. Ook bij uitzonderlijke 
gebeurtenissen in de markt zullen wij je daarover 
inlichten.

Je ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor je 
belastingaangifte. Deze kan je te allen tijde online 
inzien en downloaden.

Marktinformatie en toelichting op beleid

Fiscaal jaaroverzichtPersoonlijke relatiemanager

Je relatiemanager geeft je een periodieke update over de 
portefeuille, staat klaar voor ad-hoc vragen en geeft je 
op ieder gewenst moment duiding aan wat er speelt in 
de markt.
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We hebben frequent persoonlijk contact

Blokchain Investment & 
Co. heeft je ingelicht over 
de afronding van haar 
asset management 
dienstverlening en de 
overgang naar AMDAX. 

In de onboarding heeft 
ons compliance team de 
herkomst van jouw 
vermogen herleid. 
Wanneer zij daar nog 
vragen over hebben 
nemen ze contact met jou 
op.  

Op moment dat de 
storting en/of crypto 
transfer heeft 
plaatsgevonden start het 
vermogensbeheer team 
met de opbouw van jouw 
portefeuille. Je 
relatiemanager zal je in 
dit stadium op de hoogte 
houden van de 
voortgang.  

1. Overgangsbericht 2. Onboarding 4. Portefeuille inrichting

Voordat AMDAX een klantrelatie aangaat, moet u de AMDAX KYC-procedures doorlopen. Know Your Customer
(KYC) -procedures zijn een onmisbare stap in het proces om het risicoprofiel van de klant te beoordelen en een
wettelijke vereiste om te voldoen aan de antiwitwaswetgeving (WWFT). 

Dit is een wederzijdse 
kennismaking met jouw 
relatiemanager. In dit 
gesprek wordt er een 
verdere toelichting 
gegeven op onze 
dienstverlening zoals 
omschreven in deze 
brochure. Daarnaast kijken 
we naar wat voor type 
investeerder je bent. 
Welke risico’s ben 
je bereid te nemen en 
welk 
vermogensbeheerprofiel 
daarbij past. 

3. Kennismaking &
risicoprofilering

Periodiek bespreken we 
uitvoerig de 
ontwikkelingen die 
hebben plaatsgevonden 
in de portefeuille. Daarin 
krijg je een toelichting op 
de verschillende posities, 
een onderbouwing bij de 
trades en wordt 
eventueel geëvalueerd of 
het profiel nog passend is. 

5. Portefeuille update



HEB JE VRAGEN?
MAAK
EEN AFSPRAAK

Heeft u interesse of wilt u meer over AMDAX

Vermogensbeheer weten? Maak dan een afspraak 

met ons team via een van onze relatiemanagers

Daan Jalving

https://outlook.office365.com/owa/calendar/AMDAX@amdax.com/bookings/s/M1MAJ2TAMEmFq26mjGYe1g2
https://www.linkedin.com/in/daanjalving/


BIJLAGE



20

Het vermogensbeheer team

Marcel Burger

Serge Vergouwe

Tim Stolte Rik Wienke

Ries Schoot Uiterkamp

Christophe Augrandjean

Floris HoogendoornThomas Curran

Relationship Management

Daan Jalving Tommy Haffert

Portfolio ManagementManagement

Ies van DongenMaarten van Rooij
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Voor de bewaring van het 

cryptovermogen van onze 

klantportefeuilles werken wij samen met

Fireblocks. Dit is één van ‘s werelds meest 

vooraanstaande digital asset 

bewaardienstverleners. Daarnaast is het 

mogelijk om bij ons een persoonlijk 

bewaarplan op te stellen. Hierin leggen we 

afspraken vast over het opnemen van 

jouw vermogen.

VEILIGE 
BEWAARDIENST
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Past AMDAX 
Vermogensbeheer 
bij jou?

Voor wie?

Vermogensbeheer is er voor vermogende 
individuen, zakelijke klanten en financiële instituten

Je wil ontzorgd worden en jouw cryptoportefeuille 
actief laten managen door onze experts. Je wil 
graag profiteren van de laatste ontwikkelingen, 
maar beperkt tegelijkertijd graag de mate van risico 
tot een voor jou acceptabel niveau

Je hebt een vrij belegbaar vermogen van 
minimaal EUR 100.000 of het equivalent in crypto

Waarom?

Instapbedrag

Je bent je bewust van de risico's die het 
investeren in cryptoassets met zich meebrengt

Wees bewust van de risico’s

Laat jij jouw cryptoportefeuille liever beheren 
door een professioneel team dat dag in, dag 
uit de markt monitort, persoonlijke zorg 
draagt voor jouw vermogen en het actief 
beheert?

Dan is Vermogensbeheer de dienstverlening 
die je zoekt.
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Deze brochure bevat geen beleggings-, juridisch, fiscaal of ander advies en wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden 
verstrekt. Alles is in het werk gesteld om de juistheid van de verstrekte informatie te verzekeren, maar AMDAX geeft geen 
garantie, uitdrukkelijk of impliciet, dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kan je hieraan geen 
rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.


