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Jack Hoogland
Van:
Datum:
Aan:
Onderwerp:

"Jack Hoogland" <jack.hoogland@gmail.com>
vrijdag 2 december 2011 10:20
"Jack Hoogland" <jack.hoogland@gmail.com>
Goud kopen


From: Jack Hoogland
Sent: Thursday, December 01, 2011 8:43 AM
To: Nico Hoogland
Subject: Goud kopen

Nico,

Ik koop fysiek goud bij Silver Mountain. Zie https://www.thesilvermountain.nl/?
affiliate_id=15
Je bestelt op de website, en het wordt netjes bij je thuis afgeleverd, of je kunt het zelf
ophalen op Schiphol.
Ik bestel zelf voor hooguit een paar duizend euro per keer. Boven 11.000 euro wordt
de aankoop geregistreerd, en dat willen we niet..

Ik houd met grotere bedragen goud én zilver aan op een goudrekening. Zie
http://live.bullionvault.com/front2/frontpage-3.html#STNIEUWS
Je kunt ook met grotere bedragen fysiek goud en zilver kopen, zelf ergens een kluis
huren en het daar bewaren. Maar ik voel me daar persoonlijk niet goed bij.
Daarbij wil ik dat mijn goud en zilver in het buitenland in een kluis liggen.

Ik wil echter in ieder geval een voorraadje goud voor enkele maanden hebben, voor
het geval het financiele systeem daadwerkelijk in elkaar stort. Ofwel als de euro
ontploft, en je niet meer bij je bank terecht kunt, dan is het voor mij belangrijk dat ik
een voorraadje geld direct ter beschikking heb. Een voorraadje waarmee je enkele
maanden vooruit kan.
En goud is het enige échte geld dat altijd iedere crisis overleeft, dat altijd en overal ter
wereld geaccepteerd wordt en overal ter wereld dezelfde waarde heeft.

Dat voorraadje houd ik het liefste aan in alleen goud, en ik kies dan voor goudbaren
van 5 gram.
Want als je het in tijden van crisis echt nodig heb om dingen te kopen, dan zijn kleine
goudbaren een stuk gemakkelijker dan grote.

Je kunt dus als je wilt direct bestellen bij Silver Mountain (zie bovenste regel).
Ik kom volgende week nog even terug op de goudrekening...

Als je beter het hoe en waarom van goud wilt begrijpen, lees dan mijn artikelen
hierover op http://www.stocktradingnieuws.com/table/goud-zilver/

PS: Wees voorzichtig met ING Bank. Die naam komt op lijstjes van risicobanken
voor.
Het beste mijd je die dus, of neem in ieder geval ook een rekening bij ABN
Amro en/of Rabo zodat je snel geld kunt overboeken als er concrete problemen
dreigen.
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Vriendelijke groeten,
Jack Hoogland
www.stocktradingnieuws.com
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