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Woord vooraf: 
“Wauw!” Dat is het woord waar wij mee willen aftrappen.  

Vanaf 1 januari 2022 zijn wij gestart en wij begeleiden nu al meer dan 25  tevreden leden. Het gaat 

zelfs zo goed dat we nu 2 weken hebben ingelast om administratief alles op orde krijgen i.p.v. nieuwe 

mensen te onboarden. Dat is toch gaaf!?   

Mede door jou hebben wij de afgelopen maanden ontzettend veel bijgeleerd. Want alles wat we 

doen moet een betere dienstverlening voor jou opleveren. Jouw feedback is voor ons zeer 

waardevol.  Wij staan open voor zaken die geoptimaliseerd en efficiënter kunnen (b.v. met 

begeleiding of processenmatig enz.).  En natuurlijk staan we ook open voor nieuwe ideeën en 

wensen. 

De HOI borrel was eigenlijk de kers op de taart. Gelijk gestemde mensen die elkaar alleen in de 

whatsapp groep voorbij zien komen, brengen wij bij elkaar. Bij het fysiek en virtueel ontmoeten van 

elkaar ontstaan nieuwe ideeën en mogelijkheden. En dan gaat het niet eens altijd over crypto! Het op 

deze manier bij elkaar zijn geeft nog meer een gevoel van “samen” en verbondenheid. 

Veel plezier met het lezen van onze eerste nieuwsbrief!  

Wouter en Bart 

Onderwerpen 

• Actueel: 

o Safe the date Borrel 17 juni  

o Terugkijken op de borrel van 8 april  

o Lid aan het woord! De ervaring van Rolf Karstanje 

• Ontwikkelingen bij HOI 

• Uitgelicht - Herbalancering 

Actueel: 
Safe the date. Borrel 17 juni 2022 House of Investing (Hoevelaken) 

Programma 
-17:00 Inloop – klein hapje 

-18:00 Start inspiratiesessie (onderwerpen volgen) 

-19:00-20:00  Borrel 

-Kosten: geen 

Schrijf je hier in!  

Borrel 8 april 2022 House of Investing 

Op 8 april heeft een inspirerende bijeenkomst 

plaatsgevonden bij ons op kantoor. De deelnemers waren 

allen enthousiast. We gaven ze niet alleen nieuwe 

informatie over de metaverse mee maar ze konden zelf 

ervaren hoe de toekomst er mogelijk uit gaat zien middels 

een Virtual Reality beleving.  

https://houseofinvesting.nl/event/borrel-8-april-2022-house-of-investing/
https://houseofinvesting.nl/event/borrel-17-juni-2022-house-of-investing/
https://houseofinvesting.nl/event/borrel-8-april-2022-house-of-investing/


Een samenvatting van de ervaringen van onze deelnemers: 

Presentatie: Interessant, zeker van toegevoegde waarde. Veel aan gehad. Goed gedaan. Waardevol. 

Er was veel energie aanwezig. 

VR ervaring:  “Fun en beleving met de VR brillen was supergaaf. Hele leuke manier om contact te 

maken met de verschillende deelnemers bijeenkomst en deelnemers app groep “Cryptocurrency”. 

Leuke ervaring. 

Interesse in: Bots HOI en diverse producten HOI 

Sfeer: Goed, leuk en gastvrij, prima ontvangst. Heerlijke hapjes, sushi en 

drankjes.  

Steek-”woorden”: Veel afwisseling. Top. Bedankt. Goede ervaring. Graag tot 

de volgende keer.  Veel geleerd. 

Algehele beoordeling: 8,5 

Wat gaan we zelf verbeteren: Nieuwe datum verder vooruit plannen.  

Onderzoeken mogelijk aparte bijeenkomsten beginners/ gevorderden bij 

voldoende belangstelling. 

 

Heb jij onderwerpen waar je meer over wilt weten? Laat het ons weten.  

Lid aan het woord! De ervaring van Rolf Karstanje: 

“Als coach, trainer en eigenaar van www.leefhelemaalvrij.nl begeleid ik o.a. cliënten met stress naar 

een leven met rust en balans. Toen ik 5 jaar geleden startte met investeren in crypto heb ik ervaren 

hoe stressvol deze volatiele markt kan zijn en dat ik geen tijd heb om meerdere malen per dag mijn 

portfolio te controleren en aan- en verkopen te doen. 

Mijn doelen om te investeren in crypto zijn: 

1. Profiteren van (winst)groei (ROI) 
2. Risico’s op verlies beperken 
3. Minimale investering van tijd 
4. Crypto investering beheren MET PLAN en ZONDER EMOTIE 

 
De “Gebroeders Brouwer” van House of Investing (HOI) hebben twee uitstekende tools om mij te 
ontzorgen: 

1. Trading bot 
De dagelijkse handel in crypto vind ik leuk, maar ik heb er geen tijd voor. Het trading bot 

doet 24 uur per dag vol automatisch aan- en verkopen. Ik heb er geen omkijken naar en 

rendement is goed. Ik bepaal zelf met welk bedrag er door de bot gehandeld wordt en welk 

risico ik loop.   

2. Herbalanceer tool 
Deze tool helpt mij om mijn investering over een lange termijn te laten groeien en renderen, 
met plan en zonder emotie. Na het invoeren van mijn portfolio en instellen van mijn 
gewenste procentuele parameters, doet de tool de rest voor mij. Wanneer de markt hard 
stijgt of daalt, gaat mijn portfolio procentueel uit balans. Ik ontvang automatisch een e-mail 
van de tool van HOI. In het dashboard van de tool zie ik direct welke actie er nodig is om mijn 

http://www.leefhelemaalvrij.nl/


portfolio weer in balans te brengen. Ik focus op procenten en niet op bedragen. Het weer in 
balans brengen van mijn protfolio (herbalanceren) is maar enkele minuten werk”. 

 

Ontwikkelingen bij HOI 
Wij zijn drukdoende ons bedrijf van nog meer waarde te laten zijn voor onze leden. Zodat een ieder 

zijn eigen tempo kan leren en investeren in crypto.  

Platform ontwikkelingen 

Om onze continuïteit qua het verbeteren en onderhouden van ons platform nog meer te garanderen, 
zijn wij gestart met een ander IT bedrijf. De volgende features staan nu op de backlog (kan wijzigen):  

• Dossier functie. Hiermee kunnen we afspraken met elkaar goed vastleggen.  

• Koppeling met Binance 

• Bots informatie verbeteren (inclusief factuur informatie) 

• Leaderbord 

• Kleine HOI verbeteringen 
Heb jij ideeën voor het platform waarmee jij beter geholpen wordt? Laat het vooral weten.  
 
Het Basic pakket is vanaf nu gratis 

‘Investeren in crypto moet voor iedereen mogelijk zijn’ is een veel gebruikte zin bij HOI. Daarom 

hebben wij het Basic pakket gratis gemaakt zodat iedereen kan ervaren hoe het platform voor jou 

werkt. Registreer je gratis op www.houseofinvesting.nl en ontvang jouw persoonlijk dashboard. 

Uitgelicht – Herbalanceren in het kort 
In deze nieuwsbrief lichten we het thema “Herbalancering” kort toe. 
Herbalancering betekent dat je de verdeling in jouw portfolio (beleggingen in crypto’s, rekening 

houdend met stijgen/dalen waardes) weer op orde krijgt volgens het door jouw 

vastgestelde/gekozen plan. Dat kun je regelen via de speciaal daarvoor ontwikkelde HOI-software.  

Er zijn 2 opties:  

Optie 1:  

Je gebruikt het HOI platform (tools.houseofinvesting.nl) en voert jouw portfolio en strategie in. Je 

ontvangt dan een e-mail vanuit het systeem als er een actie moet plaatsvinden als jouw portfolio uit 

balans raakt (automatisch gecontroleerd via onze software). Je kunt dan zelf zien in het dashboard 

welke acties je kunt ondernemen om je portfolio weer in balans te krijgen.  

 

Optie 2:  

Je laat met de HOI software herbalancering automatisch plaatsvinden. Dat betekent dat de vooraf 

ingestelde strategie automatisch op jouw portfolio (Binance) wordt uitgevoerd. Het grote voordeel 

hiervan is dat jij bezig kunt zijn met andere dingen terwijl de software de rest doet. Met 

herbalanceren heb je over de lange termijn een hoger rendement dan wanneer je sec “buy and hold” 

uitvoert. Dit is op dit moment alleen beschikbaar voor onze leden met een Platinum contract.  

  

http://www.houseofinvesting.nl/


Hoe werkt herbalanceren?  

Situatie voor herbalancering    Situatie na herbalancering 

 
 

De waarde na herbalancering van de 6 coins is weer gelijk aan het beleggingsplan. Door te 

herbalanceren worden de risico’s/mogelijke winsten weer verdeeld volgens het beleggingsplan. Door 

hiervan gebruik te maken worden de risico’s beperkt.  

Voor meer informatie, kijk op ons portaal 

(tools.houseofinvesting.nl) of neem contact met ons op.  

 

 

 

Heb je belangstelling in (nieuwe) diensten van HOI, wil je reageren naar aanleiding van deze 

nieuwbrief, of heb je vragen: neem gerust contact met ons op via 033-7800001 of 

info@houseofinvesting.nl 

Onze website: HOI helpt jou beleggen als een PRO (houseofinvesting.nl) 
Ons YouTube kanaal: House of Investing - YouTube 
LinkedIn: House of Investing | LinkedIn 
 
Ons adres: De Wel 20, 3871 MV  HOEVELAKEN 
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