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Een huis van vertrouwen,
een beursvennootschap voor iedereen.
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Het opbouwen van een vermogen is een proces dat op continue basis bijsturing vereist. De financiële wereld is namelijk
voortdurend in beweging, waarbij steeds nieuwe antwoorden op nieuwe vragen moeten gegeven worden. Voor pasklare
oplossingen doet u best beroep op een gespecialiseerd huis. Leleux Associated Brokers is zo’n huis van vertrouwen. Flexibiliteit,
deskundigheid en onafhankelijkheid duiken in het verhaal als sleutelbegrippen op. Het agentschap van Hasselt wordt
vertegenwoordigd door relatiebeheerders Berthy Vanheel en Frans Cleymans. Met hun ruim 25 jaar ervaring leggen zij ons
uit waarom dit het geval is.
Kan u Leleux Associated Brokers kort even
voorstellen?
Frans Cleymans: “We zijn een onafhankelijke
Belgische beursvennootschap die in 1928
werd opgericht. Met 29 kantoren in heel België, behoort Leleux Associated Brokers tot de
absolute top van de onafhankelijke Belgische
beursvennootschappen.
Dicht bij onze particuliere cliënten staan is
beslist een van de prioriteiten van Leleux Associated Brokers. Als relatiebeheerder beschikken wij over real-time toegang tot de grootste
financiële markten, wereldwijd.”
Voor welke diensten kan men bij u terecht?
Berthy Vanheel: “Onze cliënten kunnen gebruikmaken van de verschillende diensten van
Leleux Associated Brokers. Zo kunnen ze er
beursnoteringen consulteren, orders plaatsen
in real-time op meer dan 20 beursmarkten of
euro-obligaties verhandelen. Bovendien hebben de cliënten via internet toegang tot de
tradingtoepassing Leleux On Line.
Desgewenst informeert Leleux On Line u via
e-mail of sms van de uitvoering van een order
of van de opwaartse of neerwaartse koersdoorbraak van een aandeel binnen 30 sec.
nadat dit heeft plaatsgevonden.
Cliënten kunnen informatie krijgen over genoteerde waarden van een ervaren en com-

petente ploeg medewerkers. In een tijd waarin
heel wat bankinstellingen hun cliënten doorverwijzen naar bankautomaten, blijven wij
verder investeren in een vertrouwelijke en persoonlijke relatie tussen onze beursvennootschap
en haar cliënten. Die nabijheid vormt een essentieel onderdeel van onze toegevoegde waarde
die wij onze cliënten bieden. Dat dit de enige
juiste weg is, daar zijn wij als beursvennootschap
vast van overtuigd.”
Uw benadering verschilt dus van die van de
banken?
Frans Cleymans: “Absoluut. Ons voordeel is dat
we onafhankelijk zijn, wat inhoudt dat we niet
verplicht zijn om bepaalde producten van het
‘huis’ te verkopen. Ik denk bijvoorbeeld aan
beleggingsfondsen. Pas op, dat wil niet zeggen dat onze cliënten niet de kans krijgen om in
beleggingsfondsen te stappen. We doen echter
een spreiding over verschillende geselecteerde
fondsen via ‘Fonds der fondsen’. In vaktermen
wordt dan over een paraplufonds gesproken.
Het voordeel van de cliënt is dat de risico’s
zo breed mogelijk gespreid worden. Over het afgelopen jaar realiseerde ons paraplufonds een
rendement van 13.9%, wat zeker niet slecht is.
Bovendien zijn wij lid van Fundsettle, de elektronische markt van beleggingsfondsen. Via
deze weg kunnen wij voor de cliënt met een
volstrekte objectiviteit de meeste door finan-
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ciële instellingen uitgegeven producten verhandelen en gratis het effectendepot ervan
verzorgen.”
Wat zijn buiten onafhankelijkheid en deskundig advies nog andere troeven van Leleux
Associated Brokers?
Berthy Vanheel: “Ongetwijfeld het feit dat we
ons ten opzichte van de cliënten zeer flexibel
opstellen. Dat houdt in dat we 24 uur op 24 uur
bereikbaar zijn. Voordeel is bijvoorbeeld dat
de beleggers tot het slot kunnen handelen op
de Amerikaanse beurzen, 22 uur onze tijd. Op
dat moment zijn de bankkantoren uiteraard
al lang gesloten. We maken een erezaak van
onze bereikbaarheid, zelfs op feestdagen
wanneer er toch op de beurzen gehandeld
wordt. Op zo’n dag zul je hier geen bordje
‘gesloten’ op de deur zien hangen. Je mag
ook niet vergeten dat real-time toegankelijkheid tot beurskoersen een belangrijke troef
is. Een belegger ziet onmiddellijk aan welke
koers hij een bepaalde transactie kan laten
uitvoeren. Bovendien weet hij vrijwel onmiddellijk of zijn order al dan niet is uitgevoerd.
Onze cliënten krijgen dus toegang tot de
allernieuwste technologische snufjes.
Tot slot, ondersteuning bij uw beurs- en financiële transacties, daarin schuilt de toegevoegde
waarde die wij u aanbieden.”
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