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GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

principe van alle tijden, het geeft mensen in onzekere

jaarlijks echt voor zeer aanzienlijke bedragen munten

financiële perioden daadwerkelijk iets tastbaars in

bij ons aanschaffen.” Als we De Geus vragen naar een

handen. Denk alleen maar eens aan de jaren tijdens

mooie anekdote, komt hij al snel met het voorbeeld

de Tweede Wereldoorlog toen de valuta dusdanig wa-

van een vermogend echtpaar op de spreekwoordelijke

ren gedevalueerd, dat men letterlijk een kruiwagen tot

proppen. “Ieder jaar opnieuw krijgt elk van de drie

de rand toe moest vullen met bankbiljetten om iets

kinderen een aanzienlijk bedrag aan gouden en zilve-

even eenvoudigs als noodzakelijks als een brood te

ren munten toebedeeld. Voor deze ouders is dat dé

kunnen kopen. Of om met de wijze woorden van mijn

manier om hun erfenis reeds bij leven grotendeels af

grootvader te spreken: ‘In de oorlog kon ik voor

te wikkelen. Investeren in genoemde munten is voor

de veilingdagen zélf zijn de kavels om moverende re-

honderd gulden geen brood kopen, maar voor een

vader en moeder hoogstwaarschijnlijk niet alleen lu-

den níet fysiek aanwezig. De veilingdagen op ‘t Witven

gouden tientje wél een half varken!’ Ik wil de huidige

cratiever dan de rente die anders via het bankboekje

worden zonder uitzondering bezocht door gemiddeld

financiële tijden natuurlijk allesbehalve vergelijken

zou worden genoten, de kinderen hoeven later natuur-

honderd tot honderdvijftig personen, een veelvoud

met die van tijdens genoemde oorlog, maar feit is

lijk ook geen erfbelasting over de ontvangen munten

munt uit Brits India (voor de liefhebbers: Mohar 1835,

daarvan mengt zich schriftelijk, telefonisch of online in

natuurlijk wél, dat de huidige rentetarieven op spaar-

te betalen. En dan nóg een voordeel voor de ouders:

Calcutta, Fr. 1593; KM 415.2. EF., red.) bijvoorbeeld

het proces. Veelal gouden en zilveren munten uit de

en beleggingsrekeningen bijna letterlijk zijn te ver-

zij betalen als vanzelfsprekend ook geen schenkbelas-

getaxeerd op 750 euro. De nieuwe eigenaar telde er

noordelijke en zuidelijke Nederlanden en het konink-

waarlozen. Beleggen in gouden en zilveren munten

ting over genoemde munten!”

uiteindelijk echter maar liefst zevenduizend(!) euro,

rijk der Nederlanden, buitenlandse munten, antieke

kan dan een aardig alternatief zijn. Zeker wie hiertoe

bijna het tienvoudige, dus, voor neer! Dergelijke on-

munten, papiergeld, historie- en familiepenningen,

een middellange termijn voor ogen heeft.”

verwachte hoge opbrengsten maken ons vak als van-

eretekens en onderscheidingen en medailles... iedere

zelfsprekend nóg mooier en spannender dan het al is.”

veilingronde opnieuw proberen wij een zo gevarieerd

BELEGGEN UITSTEKEND ALTERNATIEF

taxatiecollectief Munttaxatie.nl, red.) of veiling van

mogelijk aanbod – en dat dan voor íedere portemon-

“Wij voorzien inmiddels – overigens nadrukkelijk zón-

munten, overige waardevolle edelmetalen objecten of

nee – samen te stellen.”

der een actieve adviserende rol aan te nemen want

papiergeld... bij Karel de Geus Muntveilingen uit Veld-

garanties kunnen wij simpelweg niet geven! – al ge-

hoven is men u graag van dienst!

SPAREN IS ZILVER,
BELEGGEN IS GOUD!
OP 12 APRIL JONGSTLEDEN HAMERDE KAREL DE GEUS VOOR DE EENENVEERTIGSTE MAAL VELE DUIZENDEN MUNTEN, WAARONDER DE NODIGE
MISSLAGEN EN OVERIGE CURIOSITEITEN, PENNINGEN EN PAPIERGELD UIT
BINNEN- EN BUITENLAND AF OP RECREATIE- EN PARTYCENTRUM ‘T WITVEN.
EN OPNIEUW KWAMEN VERZAMELAARS VÁN EN BELEGGERS ÍN DE KOSTBARE
KLEINODEN UIT NIET MINDER DAN EEN SLORDIGE ZESTIG LANDEN – FYSIEK OF
VANACHTER HUN BEELDSCHERM – AF OP DE INHOUD VAN DE STRUCTUREEL
RIJKELIJK GEVULDE CATALOGUS VAN HET GERENOMMEERDE VEILINGHUIS UIT
VELDHOVEN. MET DE VÉÉRTIGSTE VEILING (OKTOBER VORIG JAAR, RED.)
VIERDE DE EIGENAAR VAN KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN ZIJN VIERDE
LUSTRUM ALS MAN MET DE HAMER.
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(MUNT)VEILINGEN WERELDWIJD SUCCES

Karel de Geus

De data van de twee professionele veilingen per jaar

Of het nu gaat om in- of verkoop, taxatie (Karel de
Geus is één van de drie initiatiefnemers van het

worden door verzamelaars van over de gehele wereld

GOUD EN ZILVER:

ruime tijd daadwerkelijk in een flinke behoefte naar

ruim van tevoren rood omrand in hun agenda’s. En

WAARDEVAST DOOR DE EEUWEN HEEN

het aanschaffen van gouden en zilveren munten als

hoewel ook De Geus ziet, dat geïnteresseerden zich

Naast de periodieke (munt)veilingen richt het gezin De

beleggingsobjecten onder

steeds vaker online oriënteren, ziet de veilingmeester

Geus – ook vrouw Helma en dochter Hanneke zijn

grote beleggers. Zo bedienen we bijvoorbeeld aan het

KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN

rondom iedere verkoop per opbod nog steeds stapels

werkzaam binnen het familiebedrijf – zich tevens op

einde van iedere maand een klant, die telkens trouw

Frans Bekersstraat 1a

kleine, middelgrote en

In plaats van een koekje, serveert De Geus mij

over het gladde papier van de fraai geïllustreerde

papieren catalogi verspreid tot in alle denkbare uithoe-

de in- en verkoop van, voornamelijk gouden en zilve-

één gouden tientje komt kopen, terwijl een andere

5504 JA Veldhoven

een exemplaar van de duimendikke catalogus van de

pagina’s. “Ik mag dan wel al ruim vijfendertig jaar

ken van de globe. “Potentiële kopers zijn de maand

ren, munten. Er blijkt – zeker in de huidige onzekere

persoon een jaar lang spaart om dat totale bedrag uit-

T. (040) 212 34 55 / (040) 212 36 45

meest recente veiling bij de koffie. Zijn vingers –

actief zijn in het wereldje, ook ík word bij tijd en wijle

voorafgaand aan de vendu – overigens enkel op

monetaire tijden – namelijk ontzettend veel vraag te

eindelijk – altijd in de kerstperiode – bij ons aan de

F. (040) 211 08 45

onmiskenbaar op zoek naar de meest in het oog sprin-

nog steeds verrast door opmerkelijke veilingresultaten.

afspraak – van harte welkom tijdens de speciale kijk-

zijn naar het beleggen in voornoemde edelmetalen in

balie om te wisselen voor zilveren munten. En dan zijn

I. www.kareldegeus.nl

gende veilingresultaten – snellen meteen routineus

Zo had ik voor de eenenveertigste veiling een gouden

dagen in onze zaak aan de Frans Bekersstraat. Tijdens

ronde vorm. “Het investeren in goud en zilver is in

er natuurlijk ook nog de diverse grote beleggers die

E. info@kareldegeus.nl

