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WAAROM COPPER ?

361° ADVIES: 
innovatie getekend Copper

Klanten begeleiden  
met grote betrokkenheid 
zorgt voor langetermijn

relaties in vertrouwen! 

Frank Van der Perre 
oprichter

Met Copper kiest u voor een innoverende partner 

in Financial management. Vanuit onze jaren-

lange ervaring met Risico, Vermogen, Pensioen, 

Successie en Vastgoed staan wij voor  

deskundigheid in elke van deze pijlers. Bovenop 

zorgen we voor een optimale onderlinge  

afstemming van de diensten die we u binnen 

deze domeinen aanbieden. 

Copper is sterk vertegenwoordigd in de  

particuliere en professionele markt.  

Ook het begeleiden van expats behoort  

tot onze expertise. 

- Onafhankelijk en ongebonden

- Betrouwbaar: wat lange termijn voor u het best is, gaat voor

- Een pittig team van 25 toegewijde professionals 

- Betrokken en beschikbaar: wij weten wat u bezighoudt…

- Scherpe prijszetting

Risico, Vermogen, Pensioen, Successie en Vastgoed: slechts een organisatie 
die u in al die pijlers kan ondersteunen, is in staat om de verschillende puz-
zelstukken van uw Financial management optimaal in elkaar te klikken tot 
een gestroomlijnd geheel. Bij Copper vertrekken we vanuit de (financiële) 
vragen van onze klanten, niet vanuit producten. 

Met de blijvende opvolging en bijsturing van uw dossier, rekening houdend 
met uw doelstellingen, gaan we een cruciaal stapje verder waar de cirkel 
rond is. 

Copper kiest onvoorwaardelijk voor 
zijn klanten, dat voel je in alles: 

het onthaal is hartelijk, 
het advies doordacht, 

de opvolging professioneel. 
Ze zijn er wanneer ik ze nodig heb. Vakwerk!

Yves De Schouwer, zaakvoeder Neuhaus filialen

361°
ADVIES

SUCCESSIE

VASTGOED RISICO

VERMOGEN

PENSIOEN

Financial Management 

COPPER - FINANCIAL MANAGEMENT COPPER - FINANCIAL MANAGEMENT



RISICO

U wil leven en ondernemen zonder u zorgen te hoeven maken. Dan is de aanpak van  

Copper beslist wat u zoekt. Of het nu uw gezin, uw bedrijf, uw hobby of eventuele  

exclusieve bezittingen betreft. 

Verzekeren begint voor ons bij een diepgaande analyse van uw huidige situatie.  

In de auditfase gaan we op zoek naar de meest geschikte producten. Afsluitend doen we u 

een voorstel tot optimalisatie. 

Copper beschikt over een eigen schadedienst.
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Copper heeft de vakkennis en de ervaring om u  

betrouwbaar advies te kunnen leveren in het  

opbouwen en beheren van uw vermogen, zodat u  

nooit voor verrassingen komt te staan. 

ONZE TROEVEN:

- Grondige afstemming:

 Wat vindt u belangrijk? Welke plannen heeft u? 

 Welke inspanningen kan/wil u doen? 

- Focus op spreiding van uw middelen, fiscaliteit en 

veiligheid

- Toegewijde individuele opvolging

VERMOGEN

COPPER - FINANCIAL MANAGEMENT COPPER - FINANCIAL MANAGEMENT



Bij Copper hebben we de juiste mensen in huis om u te adviseren over uw pensioen, als 
particulier en als zelfstandige, of dat van uw medewerkers. We hanteren daarbij een-
zelfde aanpak als voor het beheer van uw risico’s: van analyse over audit naar optimali-
satie. We volgen uw dossier op over de jaren heen en formuleren alternatieven als die u 
ten goede komen. 

Door uw successie tijdig te plannen, beperkt u de successierechten die uw erfgena-
men dienen te betalen en vermijdt u onduidelijkheid. Copper zorgt voor gemoedsrust 
in deze complexe materie. Van schenkingen tot de opvolging van uw testament. Zowel 
voor particulieren als voor professionele klanten. Aansluitend bij onze 361°-kijk op ad-
viseren is uw successie overigens in alles wat we doen een punt van zorg. 

PENSIOEN
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De vastgoedafdeling van Copper richt zich op vastgoedplanning. Dat is de 
levenslange begeleiding van (particuliere en professionele) klanten in het 
uitbouwen en beheren van hun vastgoedactiviteiten.

ONS AANBOD:

- Immo
 Volledige service bij de verkoop/aankoop of de verhuur van een pand of 

grond. Ook investeren in nieuwbouwprojecten, bijvoorbeeld als on-
derdeel van uw vermogensbeheer, behoort tot de mogelijkheden. 

- Syndicus
 Beheer, onderhoud en opwaardering van gebouwen in naam van de 

mede-eigenaars.

- Rentmeesterschap
 Beheer van de gebouwen van één eigenaar, 
 incl. rendementsberekening en investeringsanalyse. 
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COPPER - STROMBEEK

Sint Annalaan 209 
1853  Strombeek

Tel: 02/267.92.26 
FSMA: 20259 A-cB 

info@copper.be

COPPER - LONDERZEEL

Meerstraat 45 
1840  Londerzeel

Tel: 052/30.96.45 
FSMA: 11499 A 
info@copper.be

COPPER - VILVOORDE

Leuvensestraat 29 
1800  Vilvoorde

Tel: 02/757.28.00 
 

info@copper.be

COPPER - WEMMEL

Diepestraat 2A 
1780  Wemmel

Tel: 02/460.48.05 
FSMA: 40439 A-cB 

info@copper.be

WWW.COPPER.BE
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