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Maandelijks geeft Martine Hafkamp van
Fintessa advies over vermogensbeheer.
Deze maand laat ze zien dat je met
meerdere scenario’s rekening moet houden.

Rustig vaarwater
Doordat we als gevolg van de coronapandemie niet echt naar het buitenland op reis konden of durfden,
was er vorig jaar een grote vraag naar sloepen, motorboten en zeiljachten. Niet iedereen ging direct op
zoek naar een exemplaar om zelf aan te schaffen. Er was ook een grote vraag naar boten om te huren
om leuk en veilig op vakantie te kunnen gaan in eigen land. Op de boot kun je immers met alle gemak
een veilige afstand bewaren ten opzichte van de andere watersporters, waterliefhebbers en landrotten.
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Vraag en aanbod
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Inflatie

Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.
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