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Bijlage "Magische Investeringsdriehoek" 

 
 

                Levensverzekering 
 
Elke maand wordt een vast bedrag aan een 
verzekeringsmaatschappij betaald. De 
verzekeringsmaatschappij belegt het geld en 
wordt geacht er inkomsten mee te genereren. 
Aan het einde van de looptijd (20 jaar of meer) 
ontvang je een eenmalige uitbetaling.   

 

 
                Pensioenverzekering 
 
Vergelijkbaar met levensverzekeringen. De 
termijn is meestal nog langer. (40 jaar of meer). 
Aan het einde van de looptijd kan je kiezen 
tussen een eenmalige uitkering en een 
maandelijks aanvullend pensioen. 

 

 
                        Cryptocurrencies 
 
zijn digitale activa die ook als ruilmiddel kunnen 
worden gebruikt. Momenteel worden 
cryptocurrencies bijna uitsluitend gebruikt als 
speculatief object om snel geld te verdienen. Zij 
zijn aan grote schommelingen onderhevig.  
 

. 

 
                          Aandelen 
 
Een aandeel is een participatie in een 
onderneming. Men heeft een aandeel in de 
winst van een vennootschap. Het wordt op de 
beurs verhandeld. Hoge rendementen zijn 
mogelijk. De prestaties kunnen niet worden 
voorspeld.  

 
                                    
                                 Obligatie 
 
is een waardepapier waarmee de 
kredietverstrekker (gewoonlijk een 
onderneming) zich ertoe verbindt de rente op 
de lening te betalen. De koper krijgt zijn geld 
terug tegen de afgesproken rente.  
 

 

 
                      Bouwspaarcontract 
 
is een spaarproduct met een looptijd van 6 jaar. 
Het overeengekomen spaarbedrag kan 
eenmalig, jaarlijks of maandelijks worden 
gestort. Naast de rente ontvangt u ook een 
staatspremie. 

 

 
                                      Spaarboekje 
 
Met een spaarboekje, vertrouw ik mijn geld toe 
aan een bankinstelling. Ik krijg er meestal rente 
over. Ik kan op elk moment geld uit mijn 
spaarboekje halen.  
 

. 

 
                       Premium spaarboekje 
 
Met een spaarboekje verplicht ik mezelf om 
gedurende een langere periode regelmatig geld 
op mijn spaarboekje te storten. Ik kan geen geld 
opnemen tijdens deze periode. Naast de rente 
ontvang ik een rentebonus van de bank. 
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Spaarpot/spaarvarken 
 

eet geld op en geeft het  
(met veel aandringen J)  
weer uit zonder interest 

 
         
              Daggeld  / spaarrekening 
 
is de digitale vorm van de spaarrekening. 

 
 

 
                       Lopende rekening 
 
wordt gebruikt voor het dagelijkse 
betalingsverkeer. Inkomsten en uitgaven 
worden erdoor afgehandeld. Rente wordt bijna 
nooit betaald. Gewoonlijk worden kosten in 
rekening gebracht. 

 

 
                            Spaarfonds 
 
Bij een spaarfonds betaal ik maandelijks een 
vast bedrag aan een tussenpersoon (bv. een 
bank). De tussenpersoon gebruikt het geld 
vervolgens om aandelen in de overeengekomen 
fondsen te kopen. 

. 

 
                  Deposito op vaste termijn 
 
Een termijndeposito is meestal een groter 
bedrag dat eenmalig voor een bepaalde periode 
bij een bank wordt belegd. Hoe langer de 
termijn, hoe hoger de rente.  

. 

 
                        Onroerend goed 
 
Door een huis of een appartement te kopen, 
hoopt men de prijs ervan op lange termijn te 
doen stijgen. Je kan ook huurinkomsten 
ontvangen. Tegelijkertijd ontstaan er kosten 
(b.v. voor onderhoud). Het rendement hangt 
dus af van verschillende factoren. 

. 
 

                         Aandelenfondsen 
 
Verzamelen geld van beleggers en gebruiken 
het om aandelen te kopen in een groot aantal 
bedrijven. Dit leidt tot een betere 
risicospreiding. Aandelenfondsen worden op de 
beurs verhandeld.  

. 

 
                                  ETF's 
 
De meeste ETFs zijn indexfondsen. Exchange 
traded funds. Een ETF is een fonds dat op een 
beurs wordt verhandeld.  Het volgt de prestatie 
van een specifieke index (bijv. DAX). Het kan 
worden vergeleken met een aandelenfonds. 
Het verschil is meestal de veel lagere kosten. 

 
 

                             Goud / Zilver 
 
zijn grondstoffen (metalen) met een 
geldwaarde. Deze monetaire waarde kan 
veranderen. Het hangt af van vraag en aanbod - 
maar ook van de wisselkoers van de 
Amerikaanse dollar. 

 

 
                   Staatsobligatie 
 
is een obligatie uitgegeven door een overheid. 
Hoe beter de kredietwaardigheid van de 
overheid, hoe lager de rente. Er zijn zelfs 
staatsobligaties waarbij ik minder terugkrijg dan 
ik betaald heb (negatieve rente). 

 

 


