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Berekenen
Op www.semmie.nl vind je een rendement-
calculator. Hiermee kun je simpel bereke-
nen wat je kunt verdienen met beleggen. 
Stort je bijvoorbeeld 10 jaar lang maande-
lijks 50 euro, tegen een rente van 0,5%, 
is het eindresultaat 6.153 euro. Maak je 
dezelfde periode gemiddeld 3,5% rende-
ment, dan heb je 7.172 euro, ruim 1.000 
euro meer. Ook al kiest Semmie voor een 
lange termijn visie en een risicomijdend 
beleggingsbeleid, toch loop je met beleg-
gen altijd een risico. De klant moet zich 
dat wel realiseren. Garantie op rendement 
bestaat niet bij beleggen.

Spaarprobleem opgelost
Semmie is een platform dat beleggen simpeler en toegankelijker maakt. 

Het brengt beleggen terug naar de kern. Niet door het wiel opnieuw uit 

te vinden, maar door te beleggen met een langetermijnvisie en een eerlijk 

en risicomijdend beleggingsbeleid gericht op een steady rendement in 

bedrijven die duurzaamheid serieus nemen. 

Ook al zeggen veel mensen van wel, bij 
Semmie vinden ze helemaal niet dat je 
veel geld moet hebben om te beginnen 

met beleggen. Vanaf 50 euro per maand kun je al 
een rekening openen. Semmie is opgericht door 
Aron, Lodewijk en Sem Jr., de zoon van Sem van 
Berkel, al sinds 1978 betrokken bij de Amster-
damse optiebeurs. Semmie is begonnen vanuit een 
probleem waar de zus van Sem Jr. tegenaan liep. 
Zij was net afgestudeerd en begon met werken. 
Ze hield eindelijk geld over en zocht een bestem-
ming, maar besloot al snel dat sparen geen optie 
was met de huidige rentes. “Ze belde en vroeg of 
ze geen rekening kon openen bij SEM.nl (ons moe-
derbedrijf) voor 100 euro per maand”, zegt Sem Jr. 
“Ik gaf aan dat dit geen optie was, met 100 euro 
per maand is het erg lastig om een gespreide por-
tefeuille op te zetten.” Na overleg met onze depot-
bank Binck werd het mogelijk om fracties aan te 
kopen in aandelen. Dit was min of meer het begin 

van Semmie, dat pas echt een kickstart kreeg toen 
de zoon van Sem Jr. werd geboren die, hoe toepas-
selijk, ook Semmie heet. “Ik realiseerde me ineens 
dat mijn vrouw en ik niet langer met z’n tweeën 
waren. Het werd allemaal minder vrijblijvend en 
we moesten gaan nadenken over de toekomst van 
de kleine. Na een speurtocht op internet vonden 
we niets dat ons aansprak dus richtten we zelf iets 
op, Semmie was een feit.” 

Na twee jaar ontwikkelen op IT gebied is Semmie 
inmiddels twee maanden live. “Aan aandacht geen 
gebrek. Veel mensen zijn op zoek naar een alter-
natief voor sparen en komen bij Semmie terecht. 
“We maken de klanten meteen duidelijk dat 15% 
op jaarbasis met 0% risico bij ons niet aan de orde 
is. Die beloftes doen wij niet. Je wordt geen multi-
miljardair met onze beleggingsstrategie,” zegt Sem. 
“De afgelopen twee jaar is voor een aantal klanten 
belegd in de modelportefeuille en is gemiddeld een 

ONLINE BELEGGEN

Eenvoudig
Nederlanders zijn dol op 
sparen en terecht. Het is 
verstandig, want bij Semmie 
zijn we er steeds meer van 
overtuigd dat je zelf voor 
je oude dag moet zorgen. 
Sparen levert niks meer op, 
dus wat moet je dan doen? 
Een alternatief is Semmie, een 
nieuw platform voor mensen 
die best willen beleggen, 
maar niet zo goed weten hoe. 
Door maandelijks te storten, is 
het niet langer nagelbijten of 
het wel het ‘goede moment’ 
is om nu te gaan beleggen. 
Elke maand dat je stort, 
bouw je ongemerkt verder 
aan je kapitaaltje. Semmie is 
zo opgezet dat je zelf alles 
online kunt regelen, maar voor 
vragen kun je altijd bellen 
of gebruik maken van onze 
chatfunctie.

Sem van Berkel Jr., 
Founder van Semmie.nl

3,5% netto rendement behaald in ons defensieve 
profi el en daar zijn we trots op”. Inmiddels zijn 
daar de neutrale en offensieve varianten aan toege-
voegd die een hoger rendement kunnen behalen, 
maar ook een hoger risico kennen. 

Sem jr., Semmie en Sem sr.


