Sparen of beleggen? de Robeco Checklist
Wil je graag je vermogen laten groeien? Dan kun je gaan beleggen, maar ook gaan sparen. Maar is
dit voor jou een verstandige keuze? Om dit antwoord te verkrijgen heeft Robeco een checklist ontwikkeld.

Heb je inzicht in je inkomsten en uitgaven?

NEE

Zorg dat je inzicht hebt in je financiën,
voordat je begint met beleggen.

NEE

Je hebt geen middelen om te beleggen.

JA
Hou je maandelijks
geld over?

NEE

Heb je vermogen beschikbaar
om te sparen of te beleggen?

JA
Heb je een financiële buffer aangelegd voor onvoorziene
uitgaven of vervangingsuitgaven?

NEE

Leg eerst een buffer aan, voordat je gaat
beleggen. Beleggen doe je alleen met
geld, dat je niet op korte termijn verwacht
nodig te hebben.

NEE

Geen risico is niet mogelijk bij beleggen,
ga sparen.

TOT SLOT: DE KEUS IS AAN JOU
Hoe weet je nu wat een verstandige keuze is? Dat hangt
helemaal af van wat je met je geld wilt doen. Bedenk in
ieder geval altijd voor welk doel je gaat beleggen. Hier
past immers ook een termijn bij.
Samen met de hoeveelheid risico die je wilt lopen, bepaalt
dat mede welke manier van beleggen bij je past! In de
videoreeks van de Robeco Quick Course worden de regels
voor succes bij starten met beleggen verder toegelicht.

JA
Ben je bereid risico te nemen over je vermogen om een beter
resultaat na te streven dan sparen?

Aandelen

JA
Je kunt het jezelf veroorloven en hebt de risicobereidheid
om te beginnen met beleggen.
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Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee die niet bij sparen voorkomen. Je kunt (een deel
van) je inleg verliezen.

