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Het Crypto Index Fonds is het eerste Nederlandse indexfonds voor 
crypto-assets.  
Het fonds richt zich op particuliere en professionele beleggers met een 
beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar. 
Het fonds volgt een capped index, de Crypto Index. Zo wordt een brede 
blootstelling verkregen aan blockchaintechnologie als sector en 
worden de volatiliteit en risico’s van individuele currencies gedempt. 
De bewaring van de digitale sleutels gebeurt volgens de allerhoogste 
veiligheidsprincipes (cold storage) en uitsluitend onder toezicht van de 
bewaarder. 

Profiel

Verhandelbaarheid: maandelijks

Minimale inleg: € 100.500

Toetredingskosten: 0,50% – ten gunste fonds

Uittredingskosten: 0,50% – ten gunste fonds

Beheerkosten: 3,00% – jaarlijks

Administratiefee: 1,00% – jaarlijks

Fondsgegevens 



Fonds- 
ontwikkeling

Waardeontwikkeling fonds 2019 tot 8 april 

De Crypto Index is gebaseerd op de marktkapitalisatie (circulating 
supply) en volgens transparante en navolgbare richtlijnen 
samengesteld uit dertig componenten, samen goed voor meer dan 
90% van de totale markt.  
Door een maximum van 20% te stellen aan het gewicht van een 
fondscomponent, wordt een goede mate van diversificatie bereikt, 
waarmee de marktperformance ruimschoots overtroffen wordt. 
De index wordt elke handelsdag – eens in de zestig dagen – opnieuw 
gewogen, om een actuele representatie van de markt te waarborgen. 

De Crypto Index 

Bitcoin 19,4%

Ethereum 17,1%

XRP 16,4%

Bitcoin Cash 7,8%

Litecoin 6,5%

EOS 6,3%

Cardano 3,4%

Stellar 3,4%

TRON 2,7%

Bitcoin SV 2,1%

overige munten 14,7%

per 11 maart 2019

Fonds- 
samenstelling

Crypto Index Weena-Zuid 130 
3021NC Rotterdam

010-799 73 37 info@crypto-index.nl 
 www.crypto-index.nl

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep oct nov dec cum

2017 93.5 93.5

2018 -17.6 -15.5 -44.7 70.8 -21.4 -25.0 1.3 -22.0 4.1 -12.6 -35.0 -5.2 -82.8

2019 -13.2 15.7 13.3 13.8

Historisch rendementen (%) sinds fondsstart december 2017 
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