


Als family officer
zitten wij naast u.

—Stefaan Vanden Berghe, CEO van Truncus

WIE IS TRUNCUS?

Truncus is een Latijns woord dat 
‘boomstam’ betekent. De kenmerken 
van een boomstam maken elke boom 

uniek. De groei van de jaarringen 
wordt bepaald door de boomsoort als 
ook door externe factoren. De wortels 

van de boom zorgen ervoor dat hij 
stevig staat, kan groeien, evoluties 

doorstaat en zich kan blijven 
vertakken. 

Dat is precies waar wij voor staan. 
Truncus helpt u om de wortels van uw 

patrimonium gezond te houden en 
uw vermogen te laten groeien door-
heen persoonlijke en externe evolu-

ties, van generatie op generatie. 

Als grootste family office van België 
begeleidt Truncus al 20 jaar lang 
vooraanstaande families. Onze 

gepersonaliseerde werkwijze werd 
voor het derde jaar op rij beloond 

met de titel ‘beste Belgische wealth 
manager’ in de eminente lijst van 

Chambers & Partners.



UW VERTROUWENSPARTNER

Uw patrimonium verdient een adviseur 
die in vertrouwen handelt. Iemand die 

u en uw familie werkelijk kent en 
begrijpt. Bij Truncus primeert de 

vertrouwensrelatie tussen klant en 
adviseur met een langetermijnvisie als 
basis. Truncus engageert zich om de 
doelstellingen van de klant te helpen 

verwezenlijken door een 
persoonlijke en onderscheidende 

aanpak te hanteren.

‘U’ in Truncus
Truncus heeft aandacht voor de complexitieit van uw patrimonium. Zo maken wij niet 

alleen een inventaris van uw vermogen op, maar hechten wij ook veel belang aan 
uw familiale situatie en uw financiële en persoonlijke doelstellingen. De strategie die 

wij hanteren is volledig afgestemd op uw noden en behoeften. 

U kunt op ons rekenen
Als vertrouwenspartner neemt Truncus de verantwoordelijkheid op zich om u te 
begeleiden bij het beheer van uw vermogen en u en uw familie te ontzorgen. 
Doordat wij het praktische en organisatorische aspect bij de opvolging van uw 
vermogen overnemen, krijgt u tijd vrij voor de zaken die voor u van belang zijn.

Samen met U
Uw persoonlijke adviseur helpt u om het overzicht te bewaren over uw familiaal 

vermogen door een periodieke en transparante communicatie. Wij delen onze kennis 
en ervaring met u zodat u in staat bent om betere beslissingen te nemen voor u en 

uw familie. 

ONZE AANPAK



Inventarisatie
Uw Truncus vertrouwenspartner verdiept zich in het complexe geheel van uw 

vermogen en herleidt dit tot de sleutelelementen, zowel op familiaal, financieel als 
juridisch vlak. Wij maken een inventaris op van uw activa, uw fiscaal juridische 

structuur en uw doelstellingen. 

 
Monitoring & inzicht

Truncus heeft de expertise in huis om op basis van het globale overzicht en de 
evoluties van uw patrimonium tot de juiste inzichten te komen. Wij delen deze op 
proactieve wijze met u opdat wij samen de meest optimale en rendabele keuzes 

kunnen maken.  

 
Periodieke rapportage

Het is onze taak om te waken over de optimalisatie van alle aspecten van uw 
vermogen in functie van de vooropgestelde doelstellingen. Wij verwerken dit op 

frequente basis in een geconsolideerd rapport. Uw persoonlijke adviseur bespreekt 
dit graag in alle discretie met u. 

“Dankzij de ontzorging in de opvolging van mijn vermogen,
kan ik mij meer focussen op het verder uitbouwen van mijn business.”

—Bart Van Malderen

ONZE BASISDIENSTEN



À LA CARTE

Conciërgediensten 
Wij zoeken de ideale samenwerkingspartner voor u.

Digitale kluis 
Wij zorgen voor een veilige bewaring van sleuteldocumenten.

Familieraad 
Wij begeleiden familiale afspraken en de overdracht naar de volgende generatie.

Estate planning 
Wij begeleiden u bij de fiscale en juridische aspecten van uw vermogen.

Opleiding & vorming 
Wij delen onze kennis met u en uw familie.

Filantropie 
Wij ondersteunen uw intentie om een deel van uw vermogen te investeren 

in een goed doel.

Duurzaamheid 
Wij analyseren uw vermogen op basis van duurzaamheidsnormen.

Administratie 
Wij verzorgen de administratieve ondersteuning van uw patrimonium.

Kredietaanvragen 
Wij assisteren bij aanvragen en onderhandelingen.

“Nihil sine labore: geen resultaat zonder een 
inspanning te leveren”

—Familie Van Geet



TRUNCUS family office
Spinnerijstraat 12
9240 Zele (België) 

T: +32 (0)52 40 97 40
E: info@truncus.eu

www.truncus.eu
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