Adres
Brouwersgracht 97
1015 GC Amsterdam
Contactgegevens
Tel: +31 (0) 20 239 6159
E-mail: contact@mercuryredstone.com
KvK Amsterdam
75860767

Brochure maart 2021

Een breed gespreide
crypto-portefeuille op
basis van indexbeleggen.
Lage kosten - Deskundige aanpak - Vanaf €2.500

[Type here]

“Zoek niet naar de
speld in de hooiberg.
Koop gewoon de
hooiberg!”
John Bogle, founder of Vanguard

Inhoudsopgave

Over ons......................................................................................................................................................................... 3
1. Blockchain en crypto-assets.....................................................................................................................................5
2. Waarom beleggen in crypto-assets?...................................................................................................................... 9
3. Indexbeleggen......................................................................................................................................................... 10
4. Waarom indexbeleggen?.........................................................................................................................................11
5. Indexbeleggen via Mercury Redstone.................................................................................................................. 13
6. Rendement............................................................................................................................................................... 16
7. Deelnemen................................................................................................................................................................17
Contact.......................................................................................................................................................................... 18

Over ons

Boudewijn Rooseboom

Koen Klooster

Managing Partner

Partner

Boudewijn was oprichter en CEO van beleggings-

Koen is een onafhankelijk adviseur voor strategie

fonds Cyber Capital, een van de eerste

en organisatie en tevens actief als investeerder

Nederlandse fondsen die uitsluitend beleggen in

sinds 2006. In september 2013 verkocht hij het

crypto-assets. Samen met een aantal ervaren

bedrijf JHP Industrial, één van zijn investeringen

deskundigen investeert hij sinds 2016 in deze

die hij sinds 2011 beheerde.

opkomende beleggingscategorie. Daarvoor
woonde en werkte hij ruim tien jaar in Brazilië,

Daarvoor was hij bijna 20 jaar DGA bij Verdonck,

waar hij met zijn bedrijf Stonerose Property BV

Klooster & Associates BV (VKA), een

investeerde in sociale woningbouwprojecten.

onafhankelijk adviesbureau voor strategische
projecten met ICT. Voorafgaand aan het mede-

Boudewijn heeft een Master’s degree in Economie

oprichten van VKA bekleedde Koen diverse

van de Universiteit van Amsterdam en werkt

managementfuncties bij Philips Electronics en

tussen de bedrijven door aan zijn scriptie voor de

ITT. Koen heeft een Master’s degree in

postdoctorale opleiding tot Register Controller (RC)

Elektronica van de Universiteit van Delft.

aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
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1. Blockchain en crypto-assets

Blockchain is een technologie

Voor informatie zoals een foto is dat misschien niet

waarmee waarde digitaal kan

concertkaartje zo eenvoudig zouden kunnen

zo erg, maar als we iets van waarde zoals een

worden uitgedrukt, opgeslagen

kopiëren dan is het snel gedaan met de waarde

en overgedragen.

het mogelijk om digitale code een uniek karakter

ervan. Blockchain-technologie lost dit op en maakt
mee te geven, zodat het niet kan worden gekopieerd.

Om dat te begrijpen kunnen we blockchain
vergelijken met het internet waarmee informatie
digitaal wordt uitgedrukt, opgeslagen en

Omdat de code uniek is, kunnen we er een waarde
aan toekennen, wat het mogelijk maakt het originele
concertkaartje daadwerkelijk digitaal over te dragen.

overgedragen. Wat internet doet voor informatie,
doet blockchain voor waarde.

Wat zijn crypto-assets?
In het voorbeeld ging het om een concertkaartje met

Wanneer u een concertkaartje online wilt verkopen

een unieke digitale code. Die code noemen we een

dan kunt u dat natuurlijk op marktplaats aanbieden,

crypto-asset (ook wel cryptocurrency). Het crypto-

maar is de kans klein dat u het verkoopt omdat de

asset vertegenwoordigt dus de waarde van het

eventuele kopers geen garantie hebben dat het

concertkaartje. Stel nu dat het om het laatste concert

kaartje origineel is, of dat hetzelfde kaartje niet ook

van Madonna zou gaan en dat alle kaartjes al in een

nog aan tien andere mensen is verkocht. U kunt het

vroeg stadium zouden zijn uitverkocht. Dan is het

kaartje tenslotte makkelijke kopiëren. De enige

heel goed denkbaar dat tweedehands kaartjes die

manier om het online te verkopen is via een

online zouden worden aangeboden enorm in prijs

vertrouwde tussenpartij, zoals bijvoorbeeld

zouden stijgen. De vraag overtreft namelijk het

Ticketswap, dat d.m.v. persoonlijke identificatie van

aanbod. De waarde van het crypto-asset stijgt dan

de verkopers een bepaalde mate van zekerheid

evenredig mee. Ook zou het mogelijk zijn dat

biedt aan de kopers.

Madonna bij iedere doorverkoop van het kaartje een
percentage van de opbrengst ontvangt. Crypto-

In feite geldt dit voor alles dat digitaal wordt

assets zijn namelijk programmeerbaar, wat het

uitgedrukt, het kan namelijk allemaal worden

mogelijk maakt om bepaalde regels vooraf vast te

gekopieerd. Het gaat tenslotte niet om iets fysieks,

leggen, zoals bijvoorbeeld de verdeling van de

maar slechts om een stukje digitale code. Wanneer u

verkoopopbrengst. Maar ook zou het technisch

via WhatsApp een foto naar iemand verstuurt, is dat

mogelijk zijn om in de toekomst bijvoorbeeld

niet het origineel, maar slechts een kopie van de

belasting zoals btw automatisch af te dragen tijdens

code die uzelf ook nog op uw telefoon heeft staan.

de betaling i.p.v. achteraf.
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Hoe werkt het nu precies?

transactie tweemaal uit te voeren. Het originele

Zoals we in het voorgaande voorbeeld hebben

concertkaartje blijft dus uniek. De frauduleuze miner

kunnen zien, was er in een blockchain niet langer de

zou zodoende veel energie hebben verspild aan het

behoefte aan een centrale vertrouwde partij (zoals

goedkeuren van een dubbele transactie, die

Ticketswap) die alle transacties verifieert. Daarom

uiteindelijk toch niet zou worden geaccepteerd door

wordt blockchain ook wel een decentraal netwerk

de rest van de miners.

genoemd. Maar wie bepaalt er nu wanneer een
transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden? Dat

Want zoals gezegd hebben de miners er belang bij

bepalen de miners. Miners verifiëren alle transacties

dat er geen foutieve transacties plaatsvinden en de

en worden hier vanuit het netwerk automatisch voor

blockchain goed blijft werken t.b.v. de waarde van

betaald d.m.v. een transactievergoeding en nieuw

het crypto-asset dat zij minen. Een decentrale

gegenereerde crypto-assets zoals bijvoorbeeld

blockchain heeft daarom altijd een crypto-asset van

bitcoin. Daar komt ook het woord minen vandaan.

waarde nodig. De waarde garandeert namelijk het
goed functioneren van de blockchain. Want zonder

Maar wat weerhoudt een miner ervan om dubbele

die waarde zouden de miners niets meer verdienen

(foutieve) transacties goed te keuren? Het

en stoppen met het verifiëren van transacties.

goedkeuren van blockchain-transacties vereist een
hoge investering en kost veel energie. Minen is

Economisch gedreven

daarom een kostbare aangelegenheid. Miners

Een decentrale blockchain is daarom een

hebben er dan ook belang bij dat het crypto-asset

economisch gedreven systeem met blockchain-

dat zij minen haar waarde behoudt. Ze worden er

technologie als basis. Ons huidige monetaire stelsel

tenslotte in betaald. Dit zorgt ervoor dat het belang

functioneert heel vergelijkbaar, maar dan met de

van de miners eruit bestaat dat de blockchain goed

overheid als basis. Wij zijn namelijk bereid reële

functioneert en er dus geen dubbele transacties

waarde, zoals bijvoorbeeld onze arbeid of ons huis,

plaatsvinden. Want wanneer dat wel het geval zou

uit te drukken in de euro omdat wij vertrouwen

zijn dan zou men het vertrouwen in de blockchain

hebben in de euro. Dat vertrouwen komt van de

verliezen en de waarde van het crypto-asset

overheid en onze banken. Zij zorgen ervoor dat er

daarmee verdampen. Het concertkaartje wordt dan

geen vals geld in omloop komt en dat

meteen weer onverkoopbaar.

banktransacties daadwerkelijk plaatsvinden en niet
dubbel kunnen worden uitgevoerd. Blockchain-

Daarom verifiëren miners niet alleen alle transacties

technologie neemt de behoefte aan die

maar controleren ze ook elkaar, waarbij de

vertrouwensrol weg omdat kopiëren of dubbel

meerderheid altijd beslist. Wanneer een frauduleuze

uitgeven simpelweg niet meer mogelijk is.

miner een dubbele transactie zou goedkeuren,
zouden andere miners dit opmerken en deze niet

Natuurlijk zijn er een heel aantal varianten en

accepteren. Een blockchain is namelijk een online

uitzonderingen te bedenken. Maar waar het in de

grootboek waarin alle transacties in blokken worden

kern steeds omgaat is dat blockchain-technologie en

gebundeld en deze blokken één voor één aan elkaar

crypto-assets het mogelijk maken om waarde digitaal

worden geschakeld. Een ketting van transactie-

uit te drukken, op te slaan en over te dragen. Iets dat

blokken. Vandaar ook de naam blockchain. Waarbij

voorheen alleen mogelijk was met behulp van een

de meest recente transacties in het laatste blok aan

centrale tussenpartij zoals een bank voor geld, een

het einde van de ketting zitten. En omdat iedereen

notaris voor contracten of Ticketswap voor

kan zien wanneer een transactie heeft

concertkaartjes.

plaatsgevonden, is het niet mogelijk dezelfde
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Cypto-asset vs. cryptocurrency
Hoewel met beide woorden meestal hetzelfde wordt bedoeld, spreken wij liever van cryptoasset dan cryptocurrency. De term cryptocurrency wekt namelijk de suggestie dat het om geld
zou gaan. En hoewel een crypto-asset gebruikt kan worden om mee te betalen, wil dat nog
niet zeggen dat het ook geld is. Een van de voornaamste toepassingen van geld is dat het
functioneert als rekeneenheid, vergelijkbaar met een meter voor afstand of een kilo voor
gewicht. Een rekeneenheid moet daarom stabiel zijn. Crypto-assets zijn vooralsnog verre van
stabiel. In die zin is de betaalfunctie van een crypto-asset misschien beter te vergelijken met
een betaalsysteem zoals bijvoorbeeld PayPal, waarmee waarde kan worden overgedragen.
Daarnaast vinden wij de term cryptocurrency te beperkend omdat een crypto-asset naast de
functie van betaalmiddel ook een onderliggende waarde kan vertegenwoordigen, zoals
bijvoorbeeld een aandeel, een obligatie of een concertkaartje.
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Wat internet doet
voor informatie, doet
blockchain voor
waarde.
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2. Waarom beleggen in crypto-assets?
Enorm groeipotentieel

De totale oplage is namelijk gemaximaliseerd op 21

Crypto-assets zijn uiterst disruptief en hebben als

miljoen bitcoins, wat het uitermate geschikt maakt als

belegging daarom een enorm groeipotentieel. De

digitale waarde-opslag. Om die reden hebben een

mogelijkheid om waarde digitaal op te slaan, uit te

heel aantal grote institutionele partijen reeds een

drukken en over te dragen biedt een scala aan

stevige positie in bitcoin genomen.

innovatieve oplossingen die we nu nog niet allemaal
kunnen bevatten. Net zo goed als dat we dertig jaar
geleden niet konden voorzien wat het internet voor
invloed zou krijgen op ons huidige dagelijkse leven.
Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld
is de functie van digitaal betaalmiddel. Het is dan ook
niet zo vreemd dat de eerste disruptieve
ontwikkelingen momenteel plaatsvinden in de
financiële sector. Wereldwijd wordt echter op grote

Mogelijkheid op een mooi rendement
Vrijwel alle crypto-assets bevinden zich in meer of
mindere mate in de experimentele fase, waarbij de
waarde vooralsnog speculatief is, gebaseerd op een
verwachte waardestijging in de toekomst. Dat maakt
beleggen in crypto-assets onzeker en risicovol, maar
het creëert tegelijkertijd de mogelijkheid op een
mooi rendement.

schaal geëxperimenteerd met alternatieve
toepassingen, zoals het vastleggen van aandelen,

Spreiding is cruciaal

vastgoed, medische gegevens of zelfs politieke

Hoewel crypto-assets qua gebruiksgemak,

stemmen op een blockchain.

functionaliteit en financiële regelgeving nog een
lange weg te gaan hebben, staan ze aan de

Hoewel blockchain-technologie mogelijk een goede

vooravond van een verregaande integratie met de

oplossing is voor een veelvoud aan innovaties, wil

bestaande economie. De markt is echter nog jong en

dat nog niet zeggen dat dat ook allemaal

relatief klein, wat het moeilijk maakt om de toekomst

interessante beleggingen zijn. De voornaamste

van een crypto-asset te voorspellen. Spreiding is

beleggingswaarde van een crypto-asset is

derhalve cruciaal.

gebaseerd op een gebruiks- of deelnamerecht voor
een dienst. Tevens kan het een winstrecht
vertegenwoordigen vergelijkbaar met een aandeel of
certificaat.

Er zijn op het moment van
Soevereine opslag van waarde
De huidige monetaire verruiming lijkt geen grenzen
te kennen, wat de toekomst van ons geldstelsel en
daarmee de waarde van geld op zijn minst onzeker
maakt. De kans op inflatie c.q. geldontwaarding is
aanzienlijk. Crypto-assets zoals bitcoin worden meer
en meer gezien als een soevereine opslag van
waarde die hier bescherming tegen kan bieden.
Mercury Redstone | maart 2021
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3. Indexbeleggen

Wat is een index?

Tijdens het herbalanceren worden de verhoudingen

Een index is een maatstaf voor de financiële

teruggebracht naar de oorspronkelijke weging op

prestaties van een specifieke beleggingscategorie.

basis van marktkapitalisatie en liquiditeit. Een deel

Zo is bijvoorbeeld de AEX (Amsterdam Exchange

van de hardst gestegen componenten wordt

Index) een weergave van de prestaties van de

verkocht en daarmee worden componenten

koersontwikkeling van de 25 aandelen met de

bijgekocht die qua prijs relatief achter zijn gebleven.

grootste marktkapitalisatie op de Amsterdamse

Zodoende wordt er voor een relatief hoge prijs

effectenbeurs. In de meeste gevallen bestaat een

verkocht en voor een relatief lage prijs gekocht.

index uit een gespreid mandje van een bepaalde
activa, dat wordt gewogen op basis van
marktkapitalisatie.

Wat betekent reviseren van de index?
Om de nieuwste trends en ontwikkelingen
nauwkeurig te volgen wordt een index periodiek

Wat is indexbeleggen

gereviseerd. Reviseren betekent dat een index-

Indexbeleggen is een beproefde methode voor

component dat op basis van gedaalde

gespreid beleggen op de lange termijn. Door te

marktkapitalisatie en/of liquiditeit niet langer in de

beleggen volgens een index neemt u deel in een

index thuishoort, wordt vervangen door het

gespreide portefeuille teneinde de markt te volgen

eerstvolgende uit de selectielijst.

i.p.v. deze proberen te verslaan. Indexbeleggen
wordt daarom ook wel passief beleggen genoemd,
waarvoor geen dure analisten nodig zijn. Dit maakt
indexbeleggen een hele goedkope manier van
beleggen, wat uw rendement ten goede komt.

Indexmethodologie
Zoals gezegd is indexbeleggen passief en worden er
dus geen actieve beslissingen gemaakt t.a.v. de
samenstelling van de index. Maar die samenstelling
is natuurlijk wel ergens op gebaseerd. Iedere index

Wat betekent herbalanceren van de index?

volgt daarom een vooraf opgestelde methodologie

Constante prijsfluctuaties hebben als gevolg dat

met daarin de index-regels en berekeningen. In de

binnen de index de onderlinge verhoudingen van de

methodologie staat bijvoorbeeld hoe de

crypto-assets schommelen. Ten behoeve van een

marktkapitalisatie en liquiditeit worden berekend en

optimale spreiding wordt een index daarom

op basis van welke regels de periodieke

periodiek (bijvoorbeeld maandelijks)

herbalancering en revisie plaatsvinden.

geherbalanceerd.

 Meer over onze indexmethodologie

Mercury Redstone | maart 2021
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4. Waarom indexbeleggen?
Gemak

Hoger nettorendement

Door te beleggen via een index belegt u in één keer

Vanwege de lage kosten en het feit dat koersen niet

in een gespreid mandje van crypto-assets, dat iedere

of nauwelijks te voorspellen zijn, is het

maand automatisch wordt geherbalanceerd en

nettorendement van indexbeleggen doorgaans

gereviseerd. U hoeft dus niet zelf handmatig allerlei

hoger dan dat van de meeste actieve

aan- en verkopen te doen. Dit maakt geld bijstorten

beleggingsstrategieën.

of opnemen ook heel makkelijk omdat de
verhoudingen binnen uw portefeuille altijd intact

90% van de actieve fondsmanagers is op de lange

blijven.

termijn niet in staat de index te verslaan. Dat komt
doordat het zogenaamde timen van de markt

Lage kosten
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat
op de lange termijn de factor kosten de voornaamste
invloed heeft op het nettorendement. Let bij
beleggen dus altijd goed op de totale kosten. Lage
kosten hebben met name op de lange termijn een
buitengewoon positief effect op uw nettorendement.
Indexbeleggen is goedkoop omdat er geen dure
fondsmanagers nodig zijn en ook worden er niet

(wanneer in en uit te stappen) ontzettend moeilijk, zo
niet onmogelijk is. Daar komt bij dat de grote
stijgingen (net zoals de grote dalingen) van de markt
vaak geconcentreerd zijn in een korte tijdspanne.
Een belegger die actief probeert te anticiperen loopt
daardoor het risico de beste winsten mis te lopen
omdat hij te vroeg uitstapt of te laat weer
instapt. Daarom presteren actieve strategieën op de
lange termijn doorgaans minder dan passieve
indexstrategieën.

onnodig veel transacties gedaan met hoge
transactiekosten als gevolg. Bij indexbeleggen heeft
u deze kosten allemaal niet, wat uw nettorendement
ten goede komt.
De AFM zegt hierover:

“Het verwachte rendement van de
groep van actief beheerde fondsen is
lager dan dat van een index en van
tevoren is niet tot nauwelijks te
voorspellen welk fonds beter dan de
index zal gaan presteren.”
Mercury Redstone | maart 2021
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“De beste manier om te
beleggen, is indexbeleggen
met minimale kosten.”
Warren Buffett

[Type here]

5. Indexbeleggen via Mercury Redstone
Een breed gespreide crypto-portefeuille

Deskundige aanpak

Mercury Redstone biedt een breed gespreide crypto-

Voor de index-methodologie werken wij samen met

portefeuille op basis van indexbeleggen. Onze

MV Index Solutions (MVIS). MVIS is een

klanten zijn beleggers die voor hun crypto-belegging

dochtermaatschappij van VanEck en gespecialiseerd

op zoek zijn naar een professionele partij met een

in belegbare indices. MVIS past een onafhankelijke

beproefde methode. Wij beschikken over de

screening toe op de omvang en liquiditeit van alle

benodigde kennis en ervaring en nemen u het werk

crypto-assets in de index. Wereldwijd is er voor

uit handen.

ongeveer 25 miljard dollar belegd in financiële
instrumenten op basis van MVIS-indices.

De crypto-markt is jong en relatief klein, wat het

 Meer over MVIS

moeilijk maakt om de toekomst van een crypto-asset
te voorspellen. Brede spreiding vergroot de kans dat
u profiteert van een onvoorziene waardestijging en is
derhalve cruciaal.
 Bekijk de actuele index-portefeuille

Portefeuille-compositie (22 maart 2021)

Mercury Redstone | maart 2021
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MVIS Digital Assets 25 Index

Lage kosten

Onze index-portefeuille volgt de Digital Assets 25

De jaarlijkse abonnementskosten zijn slechts 2%, 2,5%

Index van MVIS. Deze index is een weergave van de

of 3% (incl. btw) van de totale waarde van uw

prestaties van de 25 grootste en meest liquide

belegging. De kosten worden maandelijks

crypto-assets. Hieruit filteren wij de crypto-assets die

afgeschreven van uw creditcard of bankrekening.

worden verhandeld op het handelsplatform Kraken
en zodoende onderdeel uitmaken van de index-

- 2%

portefeuille.

- 2,5% voor portefeuilles van €10.000 tot €50.000

 Meer over de Digital Assets 25 Index

- 3%

Maandelijks herbalanceren en reviseren

voor portefeuilles van €50.000 en hoger
voor portefeuilles tot €10.000

U betaalt bij ons geen in- of uitstapkosten en ook geen
prestatie- of bewaarvergoeding. Dit maakt

Ten behoeve van een optimale spreiding wordt de

indexbeleggen een hele goedkope manier van

index-portefeuille iedere maand door ons

beleggen, wat uw rendement ten goede komt.

geherbalanceerd en gereviseerd. Om te voorkomen

 Meer over calculatie en facturatie

dat een component (bv. Bitcoin) te dominant wordt
hanteren wij daarbij een maximale weging van ~25%
per crypto-asset.

Veilig en transparant
De toegang van Mercury Redstone tot uw Kraken-

Al vanaf €2.500

rekening is beperkt tot het kunnen invoeren van

Indexbeleggen in crypto-assets was vooralsnog

koop- en verkooporders. Wij zijn niet in staat om

alleen voorbehouden aan beleggingsfondsen waar
de minimale inleg doorgaans €100.000 is.

crypto-assets of geld van uw rekening af te boeken.
U blijft te allen tijde zelf in controle over uw eigen

Deelnemen kan bij Mercury Redstone echter al vanaf

crypto-rekening.

€2.500. Op die manier kunt u klein beginnen en

 Tips voor een goede accountbeveiliging

desgewenst geleidelijk uw belegging vergroten.

Mercury Redstone | maart 2021
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Persoonlijk dashboard
met real-time informatie
Vanuit uw account-dashboard kunt u de prestatie van uw
portefeuille real-time volgen. De nettowaarde van uw
belegging (NAV) wordt daar iedere vijf minuten berekend
en gepubliceerd. Zo heeft u de meest relevante gegevens
van uw crypto-belegging overzichtelijk op één plek.

Mercury Redstone | maart 2021

15

6. Rendement
Minder kosten, meer rendement

Risico’s

Vanwege de lage kosten en het feit dat koersen niet

Het is misschien een cliché, maar in het verleden

of nauwelijks te voorspellen zijn, was het

behaalde resultaten bieden geen garantie voor de

nettorendement van onze indexstrategie gedurende

toekomst. Beleggen in crypto-assets brengt vanwege

de afgelopen zes jaar ruim vier keer zo hoog als dat

de aanzienlijke marktfluctuaties en hoge

van alternatieve, vaak duurdere actieve crypto-

onvoorspelbaarheid significante risico’s met zich

beleggingsstrategieën. Dat komt doordat bij het

mee en moet worden beschouwd als zeer risicovol.

simpelweg volgen van de index, de kosten zo laag

Beleggers kunnen aanzienlijke verliezen lijden en

mogelijk zijn, wat uw nettorendement ten goede

(een deel van) hun inleg verliezen.

komt.

 Meer over de risico’s

 Meer over het rendement

Rendement 22 maart 2021

Historisch rendement
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7. Deelnemen
Maximaal flexibel en dagelijks opzegbaar

Non-custodial dienstverlening

In- en uitstappen kan bij Mercury Redstone op ieder

T.b.v. de veiligheid en transparantie is onze

gewenst moment en is kosteloos. Hoewel

dienstverlening non-custodial. Dat betekent dat wij

indexbeleggen gericht is op de lange termijn, is het

geen geld of crypto-assets van onze klanten in

abonnement dagelijks opzegbaar. U zit dus nergens

bewaring nemen. U dient daarom een eigen crypto-

lang aan vast. De eerste twee weken kunt u onze

rekening te openen bij het handelsplatform Kraken.

dienst zelfs geheel gratis uitproberen.

Wij dragen vervolgens zorg voor het beheer van uw
portefeuille.
 Meer over handelsplatform Kraken

Om deel te nemen volgt u de volgende 4 stappen:

1. Open een account bij Mercury Redstone
Open nu een account en probeer de eerste twee weken geheel gratis.
 Open een account

2. Open een crypto-rekening bij het handelsplatform Kraken
Kraken is een onafhankelijk handelsplatform waar uw crypto-assets worden aangekocht, verkocht en
voor u worden bewaard.
 Open een Kraken-rekening

3. Koppel uw Kraken-rekening aan uw account
De koppeling stelt ons in staat om de index-portefeuille voor u aan te kopen en maandelijks te
herbalanceren en reviseren.
 Hoe kan ik mijn Kraken-rekening koppelen?

4. Stort het beleggingsbedrag
Het beleggingsbedrag van minimaal €2.500 maakt u over via een bankoverschrijving en staat
normaal gesproken binnen één tot twee werkdagen op uw Kraken-rekening.
 Hoe kan ik geld storten op mijn Kraken-rekening?
Mercury Redstone | maart 2021
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Contact
Vragen?

Neem dan contact met ons op,
wij helpen u graag verder.

Tel: +31 (0) 20 239 6159
E-mail: contact@mercuryredstone.com
www.mercuryredstone.com
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Adres
Brouwersgracht 97
1015 GC Amsterdam
Contactgegevens
Tel: +31 (0) 20 239 6159
E-mail: contact@mercuryredstone.com
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KvK Amsterdam
75860767

MVIS is een handelsmerk van MV Index Solutions
GmbH en is in licentie gegeven voor gebruik door
Mercury Redstone BV. De producten en diensten van
Mercury Redstone worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door MVIS en/of
VanEck. MVIS en/of VanEck geeft geen oordeel over
de wenselijkheid erin of ermee te beleggen. Zie onze
algemene voorwaarden voor meer informatie.
Copyright © Mercury Redstone B.V.
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