
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT  
 
Van Lanschot introduceert app voor vermogensbeheer 
Altijd en overal inzicht in vermogensbeheerportefeuille 
 
’s-Hertogenbosch, 24 augustus 2016 
 
Voor beleggende klanten is het belangrijk om op elk gewenst moment gemakkelijk 
toegankelijke informatie over actuele marktontwikkelingen en hun vermogensbeheer-
portefeuille te kunnen volgen. Niet alleen thuis, maar ook onderweg. Dat kan vanaf vandaag 
met de Van Lanschot Vermogensbeheer App, nu beschikbaar voor iOS en Android. 
 

 
Met deze app kunnen vermogensbeheerklanten van Van Lanschot op elk gewenst moment hun 
portefeuille bekijken en de verdeling over beleggingscategorieën en regio’s volgen. De app geeft 
inzicht in de visie van de beleggingsspecialisten van Van Lanschot op de actuele economische 
ontwikkelingen en het beursnieuws.  
 
In deze video wordt de werking van de app nader toegelicht. De vermogensbeheer-app is vanaf 
vandaag beschikbaar via de App Store of Google Play. Na het downloaden van de app kunnen 
klanten hun portefeuille online koppelen aan de app. 
 
De introductie van de Van Lanschot Vermogensbeheer App loopt vooruit op het uitbreiden van de 
omni-channel dienstverlening voor Private Banking-klanten. Van Lanschot heeft in april een 
strategie-update gepresenteerd, waarin onder andere een investeringsprogramma is aangekondigd 
waarmee de persoonlijke dienstverlening verder wordt ondersteund met digitale middelen. De 
komende maanden vernieuwen we ook de Online Bankieren-omgeving en komt er een interactieve 
app voor beleggingsadvies beschikbaar voor onze klanten. 
 
   
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschot.com. 

 
Van Lanschot is de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. 
Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen & Co en Evi van Lanschot, 
actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van 
vermogen van haar klanten. 
 
F. van Lanschot Bankiers N.V. is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, 
KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met BTW-identificatienummer NL.004670632.B.01. F. van Lanschot 
Bankiers N.V. is als bank geregistreerd in het Wft-register 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. 

http://bit.ly/2baW7GV

