
	  

NIEUWE GROEP JONGE BELEGGERS ONTDEKT DE BEURS MET BUX 
App van Amsterdamse startup in half jaar tijd meer dan 100.000 keer geïnstalleerd 
 
Amsterdam, 24 maart 2015 - Een compleet nieuwe groep jonge mensen ontdekt 
de beurs met BUX, de app waarmee beleggen begrijpelijk en toegankelijk wordt 
voor iedereen. Sinds de livegang van de app medio september 2014 is BUX 
meer dan 100.000 keer geïnstalleerd. Nu blijkt dat 76% van de actieve BUX-ers 
geen of nauwelijks beleggingservaring heeft. En verder blijkt dat 59% van de 
BUX-ers jonger is dan 34, terwijl de gemiddelde leeftijd van de doe-het-zelf 
belegger in Nederland tot nu toe 45 jaar was.* 
 
Deze resultaten onderschrijven de visie waarmee BUX een half jaar geleden is gestart. 
Oprichter Nick Bortot:  
 
“Wij denken dat er veel meer mensen geïnteresseerd zijn in beleggen en de beurs dan 
tot nu toe werd aangenomen. Veel - vaak jonge – mensen worden echter tegen 
gehouden door de complexiteit, de risico’s en de kosten van de huidige beursplatformen. 
Wij presenteren beleggen op een veel eenvoudigere, hele leuke en een veiligere manier: 
we zien de beurs als het mooiste spel op aarde, dat niet alleen voor de grote 
bankjongens, maar voor iedereen toegankelijk moet zijn.” 
 
De vliegende start van BUX heeft er toe bijgedragen dat BUX uit meer dan 2000 
Europese inzendingen recent in de Londense Fintech50 is opgenomen – een lijst van de 
50 meest veelbelovende Europese financiële startups.  
 
Over de BUX app 
BUX maakt beleggen op de beurs heel begrijpelijk, eenvoudig, betaalbaar en vooral ook 
leuk: door gamification toe te passen wordt handelen op de beurs een leuke en leerzame 
bezigheid voor iedereen. Gebruikers oefenen eerst met virtueel geld (funBUX), waarna ze 
zelf kunnen beslissen of ze willen overstappen naar handelen met echt geld (seriousBUX). 
BUX startte in september 2014 met een iPhone app en is sinds kort ook beschikbaar op 
Android, waardoor nu heel Nederland eenvoudig kan beleggen op de beurs.  
 
Over BUX  
BUX is opgericht door Nick Bortot, ex-BinckBank; Robbert Bos, ex-Spil Games; Egbert 
Pronk, ex-VDM en  Joost van de Wijgerd, ex-eBuddy. Vanuit het hoofdkantoor op de 
Keizersgracht in Amsterdam wil BUX de fun weer terug te brengen in de Finance. Het 
team telt inmiddels 20 medewerkers en werkt naast een uitrol van BUX in Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk ook aan een uitrol in de rest van Europa. De activiteiten van BUX 
staan onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA), de Britse financiële 
toezichthouder.  
 
*Bron: BUX Typeform Client Survey 2014. 
 
MEER INFORMATIE (niet voor publicatie): 
 
Nick Bortot, CEO    Niels Vrijhoeven, Brand Editor in Chief 
tel:  0647 221 677    tel:   0622 218 504 
mail: nick.bortot@getBUX.com  mail: niels.vrijhoeven@getBUX.com 
 
Bezoek onze perspagina:   Bezoek onze website: 
http://www.getbux.com/pers/  http://www.getbux.com 
 
De BUX app downloaden: 
Apple:  https://itunes.apple.com/nl/app/bux-casual-stock-trading/id892809783 
Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getbux.android 



	  

Disclaimer: 
Alle gebruikers van BUX beginnen met een funBUX account. funBUX is virtueel geld 
waardoor gebruikers niet het risico lopen om geld te verliezen. Echter, als een gebruiker 
gaat investeren met echt geld, ook wel een seriousBUX gebruiker genoemd, dan is de 
volgende waarschuwing van toepassing: CFD’s zijn investeringen met hoge risico’s. CFD’s 
zijn niet geschikt voor alle investeerders en je moet er daarom voor zorgen dat je de 
risico’s hiervan goed begrijpt en, wanneer nodig, onafhankelijk advies aanvraagt om te 
beoordelen of deze producten passen bij je investeringsdoelen.  
  
BUX is een handelsnaam van ayondo markets Limited. ayondo markets Limited is een in 
Engeland en Wales geregistreerd bedrijf onder registratienummer 03148972. ayondo 
markets Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de “Financial Conduct Authority”, 
FCA registratienummer 184333. 


