Instructie inloggen bij My Rapper
Link
https://vuurenvaart.rapperapp.net/myrapper#signIn
LET OP: De waarde van uw portefeuille bij de depotbank is altijd leidend. In My rapper kunnen
er afwijkingen zitten i.v.m. vertraagde overdracht van data.

Inlogscherm

Voer uw rekeningnummer in en vervolgens het wachtwoord voornaam+jaar.
Rekeningnummer
InsingerGilissen: 228***
UBS: 99****
Binck Bank: 2605**
Wanneer u twee rekeningnummers heeft betreft het uw prive rekeningnummer.
Wachtwoord
Voorbeeld: Ilse2020
Wanneer uw naam drie letters betreft is, is de vierde letter de eerste letter van uw achternaam.
Voorbeeld: Jan ABC - Jana2020
Wanneer uw voornaam twee gelijk letters achter elkaar heeft vervalt een dubbele letter.
Voorbeeld: Renno van Vuuren – Reno2020

Menu
Links bovenin bij het icoontje

vindt u het menu.

Het menu heeft een aantal functies:
1. Portefeuille consolideren: hier kunt u uw verschillende
portefeuille apart of gezamenlijk inzien;
2. Wachtwoord wijzigen: hier kunt uw wachtwoord
wijzigingen. Wij raden u aan dit direct te doen;
3. Afmelden: hier kunt u zich afmelden voor het gebruik van de
pagina of app.

Startscherm
Na het inloggen in My Rapper wordt altijd het scherm “overzicht” geopend. In dit overzicht vindt u de
waarde van uw portefeuille en het beleggingsresultaat van het lopende beleggingsjaar.
Onderaan de pagina treft u de volgende 5 icoontjes aan.

Hieronder treft u de uitleg aan van de verschillende icoontjes:
Hier treft u een overzicht van de aangehouden beleggingen in uw portefeuille.
Als u op een van de regels klikt, ziet u het koersverloop en de aankoopdatum van het
betreffende aandeel/beleggingsfonds.
Bij ‘Rendementen’ treft u een grafische weergaven van
het behaalde rendement in vergelijking met onze
gehanteerde benchmark.
Wanneer uw meerdere rekeningen heeft, dan dient u in
het menu één rekening te selecteren om uw
rendement te kunnen vergelijken met onze benchmark.
Links bovenin het menu kunt u de rendementen van
voorgaande jaar (t/m 2018) raadplegen.
Bij ‘Allocatie’ treft u een grafisch weergave van de
verdeling van uw portefeuille in liquiditeiten, obligaties
en aandelen.

Bij ‘documenten’ kunt u diverse documenten
raadplegen en downloaden nl:
- Nieuwsbrieven van Vuurenvaart;
- Facturen Vuurenvaart;
- Getekende overeenkomsten

