
 Invest nice.
Duurzaam vermogensbeheer
voor iedereen toegankelijk.

Bekijk ook de website om alle laatste Magazine artikelen 

en updates mee te krijgen. Altijd op de hoogte, wel zo fijn.



Persoonlijk

€ 64.540,23

Voor later



Wij vinden het belangrijk dat 

vermogensbeheer op een positieve en 

transparante manier gebeurt. Niemand 

houdt van kleine lettertjes of verborgen 

kosten. Daarom rekenen we een  

all-in fee, investeren alleen in duurzame 

beleggingen en staan 7 dagen per 

week voor je klaar.

Sem Jr. van Berkel
CEO & Founder



 Slim op weg met 
 duurzaam beleggen

Semmie is er voor iedereen die serieus aan de slag wil met zijn of 

haar financiële toekomst. Een studie voor je kinderen, een vervroegd 

pensioen, waar je ook voor belegt, wij geven je de mogelijkheid om op 

professionele wijze zelf je vermogen op te bouwen en te beheren.

We begrijpen dat je niet elke dag de beurs wilt volgen. Of dat je daar 

de tijd niet voor hebt. Daarom beleg je bij ons automatisch voor 

de lange termijn. Via een profiel en portefeulle die het beste bij jou 

passen.

Slimme, duurzame 
portefeuilles

De Semmie app voor 
al je devices

365 dagen 
bereikbaar



 Hoe werkt beleggen
 bij Semmie?

Je bent vrij om te bepalen hoeveel en wanneer je geld stort. Geld 

opnemen of meerdere rekeningen aanmaken? Geen probleem, je 

draait zelf aan de knoppen. Wij regelen de rest. Starten doe je al vanaf 

€500 en binnen 5 minuten open je online een rekening. Geheel gratis 

en je zit nergens aan vast. 

Brede spreiding 

We beleggen je geld in een breed gespreide portefeuille met 

duurzame aandelen- en obligatiefondsen. Binnen die fondsen 

spreiden we dan weer tussen regio’s en sectoren. Zo zijn jouw 

beleggingen nooit afhankelijk van één bedrijf of één sector en doen 

we ons best om risico’s te minimaliseren terwijl we proberen om het 

rendement te maximaliseren. 

Periodiek beleggen voor de lange termijn 

We hebben geen glazen bol dus we weten niet wat ‘het beste moment’ 

is voor je om in te stappen. We vinden het zelfs slimmer om periodiek 

te beleggen voor de lange termijn. Je legt dan zelf, zeg eens per 

maand, een bedrag in en bent daardoor minder afhankelijk van 

koersschommelingen. Zo laat je de waan van de dag aan je voorbij 

gaan terwijl je wel naar een mooi rendement toewerkt.



Bij Semmie werken we elke dag aan 

de toekomst van vermogensbeheer. 

We combineren persoonlijke 

service, duurzame portefeuilles en 

lage kosten in één overzichtelijke 

app. Het resultaat? Persoonlijk 

vermogensbeheer met alle gemakken 

van moderne technologie.

Lodewijk Kalden
CPO & Co-Founder



 Jouw vermogen
 in eigen hand

Met de Semmie app kun je waar je ook bent vanaf je mobiele telefoon 

of tablet je beleggingen beheren. Je volgt 24/7 de prestaties van je 

beleggingen en stort eenvoudig geld op je Semmie rekening 

Je maakt zonder extra kosten meerdere rekeningen aan. Voor iedere 

rekening geef je aan wat het doel is, hoelang je wilt beleggen en 

hoeveel je wilt inleggen. Op basis van je beleggingsplan monitoren we 

of je doel haalbaar is. Zo blijf je altijd on track met het bereiken van je 

financiële doelen.

Open eenvoudig
meerdere rekeningen

Ontdek en leer met
ons Magazine

Blijf altijd on track
met je doelen



 Vier smaken:
 net wat bij je past

Vervolgens beleggen we je inleg in een modelportefeuille met 

bijbehorend risico. Het verschil in risico zit in de verhouding aandelen- 

en obligatiefondsen. Aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan 

obligaties. Past minder risico bij je, dan kopen we bijvoorbeeld wat 

meer obligatiefondsen voor je.

Wanneer je bij Semmie start met beleggen, stellen we je een aantal 

vragen over onder andere jouw kennis en ervaring op het gebied 

van beleggen. Door de antwoorden op deze vragen krijgen we een 

goed beeld van het risico dat bij je past. Zo stellen we vast of je een 

defensief, neutraal, offensief of zeer offensief beleggersprofiel hebt.

Een behouden rendement en risico. 

De beleggingen bestaan voor circa 30% uit 

aandelen en voor 70% uit obligaties. 

Een balans in rendement en risico.  

De beleggingen bestaan voor circa 50% uit 

aandelen en voor 50% uit obligaties. 

Een hoger rendement en risico. 

De beleggingen bestaan voor circa 70% uit 

aandelen en voor 30% uit obligaties. 

Het hoogst mogelijke rendement en risico. 

De beleggingen bestaan voor circa 90% uit 

aandelen en voor 10% uit obligaties.

Defensief profiel

Neutraal profiel

Offensief profiel

Zeer offensief profiel

30/70

50/50

70/30

90/10



Duurzaam beleggen is beleggen met oog op de toekomst. Want de 

groei van je vermogen hoeft niet ten koste van alles te gaan. Daarom 

kiezen we bij Semmie voor duurzame aandelen- en obligatiefondsen 

met een bewezen track record.

We snappen dat niet iedere belegger hetzelfde is, en dat de mate 

waarin duurzaam belegd wordt kan verschillen. Daarom bieden we 

twee duurzame modelportefeuilles aan: de ESG portefeuille en de 

Impact portefeuille.

De één is net wat groener dan de ander. Duurzaamheid komt immers 

voor in vele gradaties. Of je nu let op je gasverbruik of zonnepanelen 

op je dak zet, beide is een duurzame keuze. Zo is het ook met onze 

portefeuilles. 

 Duurzaamheid: 
 de toekomst is groen



Voor wie bij Semmie wilt beleggen is duurzaamheid belangrijk. De 

ESG portefeuille past goed bij beleggers die streven naar een mooi 

financieel rendement terwijl ze ook denken aan hun eigen toekomst en 

die van de wereld.

Met de ESG portefeuille investeer je vooral in bedrijven die hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen: ze scoren hoog op de 

criteria waarop wordt beoordeeld hoe duurzaam een bedrijf is. Dit zijn 

de ESG-criteria: Environment, Social en Governance.

In de ESG portefeuille vind je daarom vooral bedrijven terug die het 

beste voor hebben met het klimaat, mens & maatschappij of eerlijk 

bestuur.

Je kiest voor de impact portefeuille wanneer de impact die je kunt 

maken met je beleggingen belangrijker voor jou is dan het financieel 

rendement dat je met je inleg kunt behalen.

Met onze impact portefeuille beleg je in bedrijven die een actieve 

bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Deze bedrijven hebben 

zich gecommitteerd aan doelen die in het klimaatakkoord van Parijs 

zijn opgenomen.

Denk hierbij aan fabrikanten van windmolens, bedrijven die afvalwater 

omzetten in schoon drinkwater of producenten die afval duurzaam 

verwerken maar ook aan bedrijven die ernaar streven om hun CO2-

uitstoot (op korte termijn) naar nul te brengen.

ESG portefeuille Impact portefeuille

Benieuwd naar het rendement van onze portefeuilles? Check semmie.nl/rendement.html

ESG portefeuille
Focus op lage fondskosten

• Uitsluiting wapens, tabak en kolen

• Houdt rekening met ESG-scores

• Fondskosten: 0,14%

• 6 ETF’s met ongeveer 4.500 posities

Impact portefeuille
Focus op maximale impact

• Draagt bij aan het klimaatakkoord

• Gericht op duurzame thema’s

• Fondskosten: 0,27%

• 12 ETF’s met ongeveer 1.800 posities



 Geen verborgen kosten.
 Wel zo duidelijk.

Meer inleg, minder fee 

Afhankelijk van jouw inleg betaal je een all-in fee over de totale 

waarde van jouw rekening. Deze fee is een vergoeding voor de 

dienstverlening van Semmie.

Hoe zit het met fondskosten?

Fondsen brengen zelf kosten in rekening en zijn al verwerkt in de koers. 

De fondskosten van de ESG portefeuille bedragen gemiddeld 0,14% per 

jaar. De fondskosten van de impact portefeuille bedragen gemiddeld 

0,27% per jaar.

€ 500

€ 100.000

-  € 100.000

-  € 250.000

0,75% per jaar

0,65% per jaar



 Eerlijk over risico’s.
 Beleg bewust.

Iedereen kent wel het zinnetje ‘Rendementen uit het verleden bieden 

geen garantie voor de toekomst’ en zo is het natuurlijk ook. Maar 

buiten dat niemand rendementen kan garanderen, kun je natuurlijk 

ook gewoon geld verliezen. Dat is de keerzijde van beleggen; want 

beleggen brengt risico’s met zich mee. Dat is helemaal niet erg,  

maar je moet je er wel bewust van zijn.

Zeggen dat beleggen risico’s met zich meebrengt is te kort door de 

bocht, want er is niet slechts één soort risico. Zo zijn er algemene 

risico’s die gepaard gaan met beleggen, zoals ontwikkelingen in 

het economische landschap of een stijgende rente. Maar er zijn 

ook risico’s die specifiek gekoppeld zijn aan een bepaald product of 

bepaalde vorm van beleggen zoals tegenvallende bedrijfsresultaten 

of schommelende valutakoersen. 

Bij Semmie doen we er alles aan om het risico dat je loopt met je 

beleggingen te minimaliseren terwijl we het rendement proberen  

te maximaliseren.



Marlize van Bodengraven
 COO

We maken duurzaam beleggen 

toegankelijk voor iedereen. Door onze 

gebruiksvriendelijke app helpen we 

je op weg met het bereiken van je 

financiële doelen. We kijken daarbij goed 

naar je persoonlijke situatie en het risico 

dat bij je past. Zo kan je met een goed 

gevoel bouwen aan je vermogen. 



 Wij zetten maximaal 
 in op veiligheid

Beleggerscompensatiestelsel

Daarnaast vallen de beleggingen ook nog onder het 

beleggerscompensatiestelsel. Dit is een extra bescherming van je 

geld en je beleggingen tot €20.000 per persoon. Maar omdat de 

beleggingen ook al gescheiden staan van Semmie, is dit eigenlijk een 

beetje dubbelop. Zie het maar als een extra vangnet.

Security en privacy

We vinden veiligheid en privacy erg belangrijk. Zo beveilig je de 

Semmie app met een inlogcode en fingerprint en is het voor de meeste 

telefoons mogelijk om Face ID in te stellen.

Vergunningen 

Semmie heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten 

(AFM) voor het verrichten van beleggingsdiensten. De AFM 

houdt toezicht op onze financiële gezondheid, maar ook onze 

dienstverlening, communicatie en procedures worden regelmatig 

gecontroleerd.

 

Om onze objectiviteit te waarborgen zijn we aangesloten bij het 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en is een deel van 

onze medewerkers gecertificeerd via het Dutch Securities Institute (DSI).  

Beleg je bij Semmie dan doen we er alles aan om je geld en je 

beleggingen te beschermen. Dit doen we als volgt: het geld dat je stort, 

stort je op de rekening van de ‘Stichting Bewaarinstelling Semmie’. Het 

doel van de Stichting Bewaarinstelling Semmie is om jouw vermogen en 

het vermogen van Semmie van elkaar te scheiden. Daardoor zorgen we 

ervoor dat wanneer Semmie failliet mocht gaan, jouw beleggingen altijd 

buiten de boedel van Semmie vallen.



c 1 c e 8 c

 Neem controle over  
 jouw vermogen

Meer dan 25.000 mensen gingen je al voor. Wacht niet langer en 

probeer Semmie de eerste 3 maanden gratis. Binnen 5 minuten 

open je een beleggingsrekening. Opzeggen kan altijd. Sluit je aan 

bij Semmie en kom in financiële actie.

Probeer Semmie 3 maanden gratis

Download de Semmie App en scan de QR-code door 

op het scan-icoontje rechtsboven in beeld te tikken. 

Kijk voor de voorwaarden op semmie.nl/actie.



Meer informatie?

Bij Semmie kun je zelf alles online regelen, maar als je hulp nodig hebt 

stuur je ons gewoon een berichtje. Wij staan 365 dagen per jaar voor 

je klaar via de chat, van 08.00 tot 22.00 uur. Je chat gewoon met echte 

mensen, dus geen robots!  

 

We zijn dan ook trots dat onze dienstverlening met een 9,3 op KiyOh 

wordt beoordeeld. Zelf uitproberen? Stuur ons een berichtje via de 

blauwe chatknop op de website of in de app. Telefonisch zijn wij tijdens 

kantooruren bereikbaar op 020 - 220 38 00. 

 

Let wel op: Semmie geeft geen beleggingsadvies. Risicoloos beleggen 

bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van  

type- en drukfouten.

Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam



info@semmie.nl semmie.nl 020 220 3800


