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Nieuwsbrief 4e kwartaal 2019

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Connect Invest. We kunnen
terugkijken op een mooi jaar waarin we veel voor onze relaties hebben
kunnen doen. 

Wij wensen u veel leesplezier, fijne feestdagen en een gezond 2020 toe. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Reyersen van Buuren en Pieter van Herk 

Emissie NL Woningfonds 2 overtekend

Begin november 2019 is de tweede
emissie van het NL Woningfonds
afgerond en waren alle participaties tot
een bedrag van € 4,9 miljoen geplaatst.
De inschrijving was binnen een week
overtekend. Geïnteresseerden die te laat
waren om deel te nemen, worden tijdig
geïnformeerd over de volgende emissie.
Indien u dat ook wenst, vernemen wij
dit graag van u. Stuur dan een email
naar info@connectinvest.nl. Lees meer

Even voorstellen

Lees meer

Connect Invest is ruim een jaar geleden
opgericht. De oprichters
Henk Reyersen van Buuren en
Pieter van Herk hebben onlangs het
team versterkt met Petra den Haag
(officemanager), Dennis van Oosten
(real estate analist) en Robin Jahshan
(manager marketing en media).

Crisisbestendig en impactvol beleggen

Draait beleggen alleen om financieel
rendement of is beleggen met impact
ook belangrijk? Staan mannen hier
anders in dan vrouwen? Connect Invest
heeft onderzoeksbureau Panelwizard
laten uitzoeken in hoeverre beleggers
rekening houden met crisisbestendig en
impactvol beleggen. Bekijk het
onderzoek en download vervolgens de
gratis whitepaper.

Lees meer

Uw mening telt

Schrijf Review

Wij hopen dat wij u in alle tevredenheid
hebben voorzien van de benodigde
informatie. Wij stellen het zeer op prijs
als u een korte review zou willen
schrijven over uw ervaring met ons. Dit
kost u maximaal twee minuten en is
geheel anoniem in te vullen mocht dit
gewenst zijn. Alvast bedankt.

Vooruitblik 2020

2019 valt te bestempelen als 'een goed
jaar'. In 2019 is een aantal zaken in
gang gezet die hun beslag zullen krijgen
in 2020. Wij brengen u hiervan graag op
de hoogte.

Lees meer
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