professional solutions

Een duurzaam
partnership
Speciaal voor zelfstandige vermogensbeheerders
Als zelfstandige vermogensbeheerder heeft u te maken met de
vaak complexe uitdagingen van uw klanten. Laat het team van
Independent Wealth Manager Services u bijstaan in het faciliteren
van de best mogelijke dienstverlening. Ga een bestendig
partnership aan. En krijg toegang tot de investmentexpertise
van onze specialisten.

Partnership op gelijk niveau

Waarom Van Lanschot Kempen?

Een partnership met Van Lanschot Kempen is méér dan een
uitbestedingspartner. Het team van Independent Wealth
Manager Services werkt intensief met u samen. Wij durven te
zeggen wat we vinden en vragen te stellen. Alleen zo komen we
samen tot de beste oplossingen voor de vraagstukken van u én
uw klanten.

	Een langjarig partnership met Van Lanschot Kempen.
	Het team van Independent Wealth Manager Services staat u bij
om altijd de best passende oplossing voor u en uw klant te vinden.
	Flexibele dienstverlening die meebeweegt als de doelstellingen
van u en uw klanten veranderen.
	Uw eigen digitale en beveiligde platform voor onboarding, beheer
en portefeuillemanagement.
	Krijg toegang tot onze depotbank, bancaire services én
institutionele beleggingsoplossingen.

Onze dienstverlening is
voorspelbaar, we zeggen
wat we doen en we doen
wat we zeggen
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Eersteklas dienstverlening, voor u én uw klanten

Basisservices

Natuurlijk wilt u uw klanten de best mogelijke dienstver
lening bieden. Het team van Independent Wealth
Manager Services staat u hierin bij. Als gespecialiseerd
vermogensbeheerder voor vermogende particulieren,
instellingen en institutionele beleggers heeft Van Lanschot
Kempen veel kennis en ervaring in huis.

	Depotbank Van Lanschot Kempen met
beleggingsadministratie, executie en
custody

Speciaal voor zelfstandige vermogensbeheerders zijn er
verschillende services die verder gaan dan het fungeren als
depotbank voor uw klanten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
toegang tot exclusieve beleggingsproducten en research.

	Uw eigen digitale platform voor onboarding, beheer en portefeuillemanagement
	Kennis van relevante wet- en regelgeving
én uw sector

Samen ontdekken wij
uw ideale balans tussen
ontzorging en ‘in control zijn’.
Zo houdt u de regie én kunt u
doen waar u goed in bent: uw
beleggingsdienstverlening
aan uw klant.

Extra services
	Bancaire producten zoals betalings
verkeer en (hypothecaire) kredieten
	Beleggingsproducten bijvoorbeeld op
het gebied van private markets en
duurzaamheid
	Krijg toegang tot institutionele kennis en
macro-economische research
	Maak gebruik van de kwaliteiten van
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onze specialisten
	Ontvang macro-beleggingsinformatie
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Zorgeloze ondersteuning
Met steeds uitdagender eisen vanuit wetgeving en het
toezichtskader is het een prettige gedachte dat u hierin
ondersteund wordt. Er staan veel specialisten voor u klaar.

Rapporteren en
verantwoorden via
een eigen platform
Custody,
executie en
administratie

Toegang
tot exclusief
productenpalet

Een eigen asset manager
biedt veel extra’s
Maak gebruik van dezelfde expertise als pensioenfondsen en
verzekeraars. Zo krijgt u via onze asset manager toegang tot
research die anders alleen toegankelijk is voor institutionele
klanten. Ook profiteert u van onze inkoopkracht en
nicheproducten zoals private markets en onroerend goed.

Uw eigen digitale platform
Krijg inzicht in uw klanten, doorloop onboardingprocessen,
verricht effectentransacties en bekijk rapportages.
Investmentanalyses nodig? Ook dit kunnen wij u
aanbieden. Zo weet u zeker dat u de regie behoudt en uw
klanten een excellente service ervaren. Alles op een veilig
en betrouwbaar digitaal platform dat gebruikmaakt van de
professionele Van Lanschot Kempen-infrastructuur.

Hulp bij
wet- en
regelgeving

Uw beleggingsdienstverlening

Toegang tot
research

Toegang tot
oplossingen

Bancaire
producten en
infrastructuur

De weg naar een partnership met
Van Lanschot Kempen
U zoekt een bank waar uw klanten beleggingsrekeningen kunnen
administreren. Ook heeft u behoefte aan een partner die niet alleen een
modern, digitaal, platform aanbiedt. U wilt uw klanten een volledige service
bieden, compleet met aanvullende diensten. Ontdek hoe een partnership
tussen uw kantoor en Van Lanschot Kempen tot stand komt.

Lees meer
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In 6 stappen naar een partnership met Van Lanschot Kempen
2
Aanvullende diensten
	Het team van Independent Wealth Manager Services
beoordeelt of uw beleggingsuniversum past bij het
onze. Samen bepalen we welke aanvullende diensten
interessant kunnen zijn.

3
Samenwerkingsovereenkomst
	Is het een match? Dan stellen wij een
raamwerkovereenkomst voor u op. Hierin
vindt u onder andere de voorwaarden van
ons partnership, de licentieovereenkomst
voor het digitale platform, de aangeboden
dienstverlening en de vergoedingenstructuur.

1
Doelen in kaart
	Samen bepalen we wat uw wensen zijn en ontdekt
u welke depotbankservices hierop aansluiten.
Zowel voor u, als voor uw klanten.

4
Digitaal platform inrichten
	Op basis van de gemaakte afspraken richten wij uw
digitale platform in. Uiteraard krijgt u een uitgebreide
instructie. U kunt ons altijd om ondersteuning vragen.
Het team van Independent Wealth Manager Services
staat als dedicated desk voor u klaar!

1e evaluatie
Na een aantal maanden waarin u actief gebruik
maakt van onze dienstverlening, is het tijd voor een
evaluatiemoment. Samen bespreken we wat goed
gaat, wat beter kan en waar nodig passen we onze
5
Livegang digitaal platform
	Bij de eerste onboarding van een nieuwe klant
begeleiden wij u actief. Uw klanten hebben
nu toegang tot de digitale Mijn Van Lanschotomgeving.
6

Het resultaat
Een uitstekende infrastructuur en uitvoerige, omvangrijke
ondersteuning van van de professionals van Van Lanschot
Kempen geeft u rust. U kunt zich volledig concentreren op een
optimale dienstverlening voor uw klanten.

dienstverlening daarop aan.
Jaarlijkse evaluatie
Ieder jaar toetsen wij het partnership: is dit naar
tevredenheid? En wat zijn uw focuspunten voor het
komende jaar? Misschien zijn er mogelijkheden voor
innovatieve oplossingen, samen bespreken wij dit
met u. Zo weet u zeker dat u altijd een eersteklas
dienstverlening kunt bieden aan uw klanten.
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Uw team
Via het gespecialiseerde team Independent Wealth
Manager Services krijgen zelfstandige beleggings
ondernemingen toegang tot dezelfde expertise en
beleggingen als institutionele partijen, terwijl zij kunnen
rekenen op bancaire services die aansluiten bij hun
behoeften. Benieuwd? Wij gaan graag met u in gesprek om
de mogelijkheden voor uw onderneming helder te krijgen!

Contact

Ronald van Barneveld
r.vanbarneveld@vanlanschotkempen.com
+316 82 62 46 85

Van Lanschot Kempen, een deskundige en gedreven partner

Zorgdragen dat
onze klanten hun
langetermijndoelen
behalen

Behalen
van beleggingsdoelstellingen
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Ontzorgen van
onze klanten

Oplossingsgedreven
innovatie
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Peter Klijn
p.klijn@vanlanschotkempen.com
+316 29 06 79 32
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Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene
doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden.
De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander
professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over
te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze
publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

Disclaimer
Kempen Capital Management NV, ook handelend onder de naam Kempen, is statutair
gevestigd te Beethovenstraat 300, Amsterdam, KvK nr. 33181992 met btw-identificatie
nummer NL007604506B01, is een 100%-dochteronderneming van Van Lanschot Kempen
NV, heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en is bevoegd
op grond van deze vergunning eveneens beleggingsdiensten te verlenen en staat als
zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid
betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie
van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst
zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet
verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te
wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden,
inclusief het recht van wijziging. Het is niet toegestaan de gegevens in deze publicatie geheel
of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Van Lanschot Kempen NV en Kempen Capital Management NV.

Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw
eigen kantoor van Van Lanschot, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor,
Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienst
verlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Heeft u een klacht over Kempen
Capital Management NV dan kunt u contact opnemen met complaint@kempen.nl of een
brief sturen naar Kempen Capital Management NV, Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam.

Overige informatie
Van Lanschot Kempen NV, ook handelend onder de naam Van Lanschot, is statutair
gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK nr. 16038212
met btw-identificatienummer NL001145770B01, is als bank geregistreerd in het Wftregister en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), Postbus 98
1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723
1001 GS Amsterdam. Van Lanschot kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en
kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als verlener en/of
uitvoerder van beleggingsdiensten.
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