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THE HOUSE ONS VERHAAL

Op 28 juni 2002 startte Jan Van Cutsem het succesvolle verhaal van 
The House. The House groeide uit van een kantoortje binnenshuis 
naar een firma met vijf winkels; Brussel, Sint-Niklaas, Gent en 
Melun (FR) en Kortrijk (opening 2021) en een bloeiende online 
shop. Daarnaast runt hij nog Silver Fund en Numis Fund. Twee 
dochterfirma’s waarbij u terecht kan voor zilveren en  numismatische 
muntstukken.

A FAMILY AFFAIR 
Jan Van Cutsem geniet al meer dan 30 jaar een onberispelijke 
reputatie als handelaar in goud en expert in gouden en zilveren 
munten. Het spreekwoord zegt dat ‘vertrouwen te voet komt en te 
paard gaat’. Daarom zijn voor hem en zijn team betrouwbaarheid 
en stiptheid in zaken een absolute voorwaarde. Bovendien is sinds 
de komst van zijn dochters Elisa, Emma en Martha in het bedrijf 
de vertrouwensband tussen The House en de markt nog  sterker 
geworden. 
 

Namens het hele The House team bedanken we u graag voor 
het jarenlange vertrouwen. Keer op keer doet het deugd u 

te ontmoeten en om het verhaal van goud door te vertellen. 
We nemen uw steun niet vanzelfsprekend en bedanken u 

graag voor de voorbije jaren! 

- Jan Van Cutsem

“
”



    BELANGRIJK OM WETEN 
WANNEER U GOUD WILT AANKOPEN

Ga altijd langs bij een erkende goudhandelaar. 
 

Vraag informatie over uw aankoop. Wat wenst u 
aan te kopen? Munten of staven? Met of zonder 

certificaat? 

Goud was nooit eerder zo populair als vandaag.  
Houd er rekening mee dat er soms een wachttijd
is. Goud is nu eenmaal een schaars edelmetaal

Niet alle munten en staven zijn steeds voorradig.



WAAROM GOUD AANKOPEN?

ZEKERHEID VOOR GENERATIES

Wij willen niets liever dan zekerheid doorgeven voor 
de volgende generatie. Zorg dragen voor kinderen en 
kleinkinderen is onze prioriteit. Dat goud garant staat voor 
zekerheid en stabiliteit wisten we al langer. Het is een vaste 
waarde voor ieders portefeuille. Waarom eigenlijk? 

Wel, goud dient als verzekering tegen financieel onheil. Het 
staat aan de andere kant van de weegschaal om uw andere 
beleggingen en investeringen in balans te houden. Dankzij 
goud kunnen we een mooi spaarpotje opbouwen voor ons 
pensioen of nog later voor onze ( klein- )kinderen.

Het is verstandig om tussen de 5% en 20% van uw vermogen 
te investeren in goud. Denkt u dat 10% volstaat om u in te 
dekken bij financiële onzekerheid? Perfect! 
Het draait tenslotte om uw portefeuille. De kunst is de 
juiste balans te vinden tussen fysiek goud en uw andere 
investeringen. 

INVESTEER 5% TOT 20% IN GOUD



GOUDEN MUNTEN OF STAVEN?
Intussen bent u al overtuigd dat u goud wilt aankopen. Prima 
keuze! Dan lonken de volgende vragen ... Bullion of munten 
met een historische waarde? Toch liever staven? Met of 
zonder certificaat? Het kan overweldigend zijn om een keuze 
te maken. We zetten alle opties graag op een rijtje! 

Beursgenoteerde munten
Deze munten zijn oorsprokelijk gebruikt als betaalmiddel. 
De meest courante muntstukken zijn o.a. 20 Fr. Napoleon, 20 
Fr. België, Sovereign, 10 Gulden, ... Deze munten zijn meestal 
voorradig. 

Gouden munten bullion 
Als belegger kan u opteren voor bullion of beleggings-
muntstukken. Deze munten worden voornamelijk uitgegeven 
door een overheidsinstantie en hebben enkel een 
beleggingsfuntie. De bekendste hiervan zijn de Afrikaanse 
Krugerrand en Canadese Maple Leaf. Deze muntstukken 
worden elk jaar opnieuw uitgegeven.

Munten met geschiedenis
Als belegger-verzamelaar kan het interessant zijn om voor 
muntstukken te kiezen met een hoge verzamelwaarde. Deze 
muntstukken zijn meer waard dan louter de goudwaarde 
dankzij hun schaarste en hun bijzondere geschiedenis. Via onze 
e-shop Numis Fund kan u gouden muntstukken aanschaffen 
met een rijke geschiedenis en hoge verzamelwaarde. 
Neem een kijkje op www.numis-fund.be.



GOUDSTAVEN MET OF ZONDER 
CERTIFICAAT
 
Hoewel u geen certificaat van echtheid nodig hebt om goud 
te verhandelen is het verstaanbaar dat een certificaat meer 
zekerheid kan geven bij uw aankoop van goudstaven.  

Onze leverancier Umicore levert nu ook bij de kleinere 
goudbaren een certificaat (wat ze voordien enkel deden bij 
goudstaven vanaf 250 gr.) Op het certificaat staat naast de 
leverancier ook de zuiverheid en het gewicht aangeduid. 
Dankzij een certificaat van echtheid is de goudstaaf goed 
verhandelbaar.  Deze certificaten worden over het algemeen 
wereldwijd erkend.

Ook goudbaren zonder certificaat zijn over de hele wereld 
verhandelbaar door de stempel 999,9. Wij verkopen enkel 
goudbaren van gekende leveranciers en die erkend zijn 
door de LMBA. Onze bekendste leveranciers zijn Umicore, 
Valcambi, Credit Suisse en UBS. 



DE 5 MEEST GESTELDE 
VRAGEN OVER GOUD 

We zijn regelmatig te vinden op 
beleggersbeurzen en  krijgen daar 

herhaaldelijk dezelfde vragen voorgeschoteld. 

Wij zetten de 5 meest gestelde vragen over 
goud en zilver graag voor u op een rijtje.. 



BESTAAN ER VALSE GOUDBAREN? 

In de afgelopen 25 jaar hebben we nog geen enkele valse 
goudbaar gezien. Wij verkopen  trouwens enkel goudbaren 
van erkende producenten die wereldwijd verhandelbaar 
zijn. 

WAT GAAT DE GOUDKOERS DOEN OP KORTE 
TERMIJN?

We krijgen deze vraag regelmatig maar spijtig genoeg 
kunnen we de toekomst niet voorspellen. Waar  we wel 
zeker van zijn, is dat goud als verzekering kan dienen. 

Zoals elke verstandige belegger weet, is diversificatie 
een belangrijk punt. In dat opzicht verdient goud 
vast en zeker een mooie plaats in uw portefeuille.  
 
In deze corona-tijden heeft goud nog maar eens 
bewezen dat het een vaste waarde is in onzekere 
tijden. Goud is namelijk schaars en dat maakt het 
interessant omdat het - ook in onzekere tijden - zijn 
waarde zal behouden. 

HOEVEEL PROCENT VAN MIJN VERMOGEN 
MOET IK IN GOUD INVESTEREN?

We raden aan om tussen de 5 à 20 percent van uw 
vermogen te investeren in goud. Start u graag met 
5% dan is dat uiteraard een prima keuze! Het is slim 
om te onthouden dat goud als verzekering dient voor 
wanneer het op andere markten minder goed gaat. 
Goud kopen op lange termijn is hierdoor altijd een 
goede keuze.

1 .

2 .

3 .



4.  HOE KUNNEN WE GOUD KOPEN? 

BESTEL IN EEN VAN ONZE WINKELS

Met winkels in Brussel, Gent en Sint-Niklaas (en binnenkort 
in Kortrijk) is er zeker een winkel bij u in de buurt. U bent 
steeds welkom ter plaatse voor advies en het aan- of 
verkopen van goud. Van de courantste munten hebben 
we meestal voldoende voorraad om u dadelijk verder te 
helpen.

Ook wanneer de muntstukken of staven niet meteen 
voorradig zijn, ligt de prijs van uw bestelling meteen vast 
en is die beschermt tegen prijsschommelingen. 
De verantwoordelijke van de winkel verwittigt u persoonlijk 
wanneer uw bestelling klaar ligt voor ophaling. 

Cash betalen kan tot maximum €3000. Wanneer uw 
bestelling meer dan €3000 bedraagt dient de betaling op 
voorhand via overschrijving te worden uitgevoerd. U krijgt 
altijd een bewijs mee van uw aankoop. 

BESTEL ONLINE EN HAAL AF IN EEN WINKEL 

Via onze online shop www.the-house.be kan u makkelijk 
zelf de prijzen volgen en uw bestelling plaatsen. U kan 
kiezen om uw bestelling af te halen in een van onze filialen. 

Betalen kan via overschrijving of cash in onze winkels (tot 
€3000). Zodra uw bestelling vooradig is, ontvangt u een 
mailtje om dit te bevestigen. U kan uw bestelling dan 
afhalen tijdens de openingsuren of op afspraak.

http://www.the-house.be


BESTEL ONLINE EN LAAT LEVEREN

Zowel particulieren als bedrijven bestellen online bij 
The House, of het nu gaat over één muntje of een 
grote bestelling. Op onze website www.the-house.
be kan u makkelijk uw bestelling plaatsen. Nadat wij 
uw betaling ontvangen hebben, wordt uw bestelling 
verzonden. 

U krijgt steeds een bevestigingsmail van de verzending. 
Elke verzending is trouwens 100% verzekerd. Vanaf 
€25.000 wordt uw bestelling gratis verzonden en 
vanaf €75.000 wordt uw bestelling gratis thuis 
bezorgd door onze privé-koerier. 

5.  WAAROM IN ZILVER INVESTEREN?  
WAT IS DE RELATIE VAN ZILVER MET GOUD? 

We zien zilver graag als het kleine broertje van goud. 
De goud- en zilverkoersen volgen elkaar meestal. 
Zilver kan u zien als een laagdrempelige investering 
omdat u daar al vanaf €15 een munt kan kopen. 

Op zilverbaren is er een BTW heffing van 21% maar 
dat is anders voor zilveren munten. Omdat zilveren 
munten over een zekere verzamelwaarde beschikken 
vallen zij onder de voordelige BTW-margeregeling. 
De margeregeling houdt in dat bij de levering van 
zilveren munten slechts BTW verschuldigd is op de 
winstmarge in plaats van de volledige verkoopwaarde. 
Maar dit is volledig aan de verkoperszijde. Het bedrag 
op de factuur is dus uw netto aankoopprijs all-in. 

http://the-house.be
http://the-house.be


BELANGRIJK OM WETEN 
WANNEER U ZILVER WIL AANKOPEN

Ga altijd langs bij een erkende handelaar. 

Investeer in zilveren munten in plaats van baren. 
Bij zilveren munten geldt de voordelige 
margeregeling waardoor u als koper geen BTW 
betaalt. Bij de aankoop van zilveren baren geldt 

21% BTW heffing.
 

Houd er rekening mee dat er soms een wachttijd 
is. Zilver is een laagdrempelige maar erg populaire 
investering. Op onze website www.silver-fund.be 
kan u wel makkelijk zien welke munten en staven 

voorradig zijn. 



Silver Fund, dé e-shop voor het voordelig aankopen van 
zilveren munten is onderdeel van The House Group. Onze 
jarenlange ervaring en onberispelijke reputatie staan ten 
dienste van iedereen die zijn vermogen wil beschermen.

Bij Silver Fund kan u terecht voor de aankoop van zilveren 
muntstukken. Twee verschillende firma’s, gerund door 
dezelfde mensen, met dezelfde passie en ambitie. 
Daarom kan u uw bestelling van zilveren munten afhalen in 
de winkels van The House. U kan terecht in Brussel, Gent of 
Sint-Niklaas en binnenkort ook in Kortrijk. 

KILOMUNTEN OF MONSTERBOXEN

We hebben reeds verteld dat u beter kiest voor muntstukken 
dan voor baren. Ook wanneer u voor een groter bedrag wenst 
te investeren hebben we een oplossing. 

U kan kiezen voor kilomunten of een monsterbox. 
Kilomunten zijn, zoals de naam het zegt, munten die 1 kilogram 
zilver bevatten. We hebben voornamelijk kilomunten in 
voorraad uitgegeven door The Perth Mint (Australië). 

Indien uw voorkeur gaat naar 1 Oz muntstukken kan u opteren 
voor een monsterbox. Een monsterbox bevat 250 of 500 
zilveren 1 Oz muntstukken. Deze boxen worden ongeopend 
verkocht. We verkopen monsterboxen van de Maple Leaf, 
Kangaroo, US Eagle en Philharmoniker, Krugerrand en 
Britannia.



Numis Fund is het nieuwste onderdeel van The House Group. 
Bij Numis Fund kunt u terecht voor de aan- en verkoop van 
numismatische gouden en zilveren munten met een hoge 
verzamelwaarde.  
 
Numis Fund is een persoonlijk project van Jan Van Cutsem. 
Zijn liefde voor geschiedenis en gouden en zilveren munten 
maken dat Numis Fund een belangrijk onderdeel is van The 
House Group. 

www.numis-fund.be

http://www.numis-fund.be


GOUDEN MUNTEN MET EEN STUKJE 
GESCHIEDENIS

Er is niemand die meer interesse toont in het uniek verhaal 
achter elke munt dan Jan. Hij verdiept zich graag in de rijke 
geschiedenis van munten en achterhaalt met plezier de 
unieke historiek achter elke gouden of zilveren munt.

Jan Van Cutsem schrijft hiermee een uniek verhaal binnen 
België. Met zijn 4 winkels voor aan-en verkoop van goud en 
zilver en 2 bloeiende webwinkels is Numis Fund een logische 
volgende stap. Numis Fund is niet zomaar een nieuwe 
bladzijde binnen het The House - verhaal. Het is een plaats 
waar Jan zijn passie voor numismatiek kan botvieren. 

Bent u op zoek naar een speciaal gouden of zilveren 
muntstuk? Zoekt u iemand met kennis van zake voor 
een waardebepaling van uw oude gouden of zilveren 
muntstukken? Jan deelt graag zijn kennis en maakt een 
gratis waardebepaling op. 
Meer info op www.numis-fund.be

http://www.numis-fund.be


The House Brussel 

The House Sint-Niklaas

Ravensteinstraat 30
1000 Brussel
+32 (0)2 514 01 70
brussel@the-house.be  

Vlaanderenstraat 23
9000 Gent
+32 (0) 9 224 21 30
gent@the-house.be 

Jan Van Cutsem
+32 (0)473 53 55 52
info@the-house.be

Grote Markt 53 
9100 Sint-Niklaas 
+32 (0) 3 766 43 34 
stniklaas@the-house.be 

Opening: 2021
Voor meer informatie 
over de opening kan u 
zich inschrijven op onze 
nieuwsbrief via deze link.

MEER WETEN? 
Bezoek onze website en e-shop www.the-house.be

Volg onze facebookpagina voor de laatste nieuwtjes, 
interessante weetjes en een blik achter de schermen! 
www.facebook.com/TheHouseGoldSilver 

CONTACTEER ONS!

www.the-house.be

The House Gent

The House Kortrijk

mailto:brussel%40the-house.be?subject=vraag%20via%20folder
mailto:gent%40the-house.be?subject=vraag%20via%20folder
mailto:stniklaas%40the-house.be?subject=vraag%20via%20folder
http://eepurl.com/cJOegD
www.the-house.be 
www.facebook.com/TheHouseGoldSilver  
http://www.the-house.be

