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1.0 RevenYOU in een lift

“A.I. en robots handelen
beter dan mensen. Wij
hebben ze verenigd in
een app.”

1.0 RevenYOU in een lift

RevenYOU
in een lift
Wij zijn Colin, Stefan en Michiel. Ondernemers met gigantische ambitie en meerdere succesvolle, bekroonde bedrijven
op onze naam. Op de volgende pagina's vind je onze pitch…

Het geheim van RevenYOU is een
supereenvoudige formule die uit twee
stappen bestaat:
Stap één: we beschikken over het systeem waarvan JP Morgan alleen maar kan dromen. We noemen het PORTAL: het
voor iedereen toegankelijke financiële
algoritme en A.I.-ontwikkelprogramma. Een ruimte waar
duizenden ontwikkelaars kunnen bouwen, delen en geld
kunnen verdienen.

Stap twee: de hele wereld kan meedoen. We maken winnende algoritmen
toegankelijk voor miljarden mensen dankzij de RevenYOU

“RevenYOU is de heilige graal van de fintech. We komen de aandelenhandel
Youtubiseren, de vipruimte Spotifyseren en fintech in zijn geheel AliExpresseren. We komen als geroepen!”- Michiel, oprichter van RevenYOU
“De grote vraag binnen fintech luidt: waar is de eenhoorn? Het antwoord is:
RevenYOU. Technologie die wordt aangestuurd door de mensen zelf - voor
meer investeringsrendement voor iedereen.” - Colin, oprichter van RevenYOU
“Met RevenYOU heb je de aandelenhandel binnen handbereik. Samen met
's werelds krachtigste algoritmebots rijk worden via je smartphone. Het is
baanbrekend eenvoudig.”- Stefan, oprichter van RevenYOU

app. Een app die complexe beleggingen omtovert tot eenvoudige handelstransacties.

Elevator pitch compleet: RevenYOU is bedoeld om
iedereen welvarend te maken – en dan bedoelen we ook
echt iedereen!

Terug naar Michiel. Hij heeft RevenYOU zojuist vergeleken met
reuzen als Youtube en Spotify - want dat is waarmee we hier
bezig zijn. RevenYOU is daartoe in staat. Een enorme, creatieve
beweging die ware vernieuwing teweegbrengt, in combinatie
met gebruiksvriendelijke functies die voor iedereen toegankelijk zijn.
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1.0 RevenYOU in een lift

JIJ + SMARTPHONE + REVENYOU
= HOOG RENDEMENT
Achter de RevenYOU-app
Achter onze app vind je een open-source, gedecentraliseerd paradijs voor alle
ontwikkelaars die handelsbots ontwikkelen. Een bot kan eenvoudig en effectief
zijn, of complex en briljant. Ontwikkelaars kunnen algoritmen van andere ontwikkelaars optimaliseren voor nog meer investeringsrendement door ze te verrijken
met kunstmatige intelligentie of machine
learning-uitbreidingen. Begin je het algoritme al te voelen?

De beat stopt nooit!
Aangezien RevenYOU is gekoppeld aan alle beschikbare handelsinstrumenten, zoals
Crypto, Indices, Forex, Commodities, aandelen, Options en ETF's, praten we niet over
een handelsvolume van miljarden, maar miljarden per maand.
En nogmaals: zonder die gigantische commissies. We houden gemiddeld slechts
0,001 procent in.

Onze droom is één miljard gebruikers in 2027.
Die stuk voor stuk kunnen genieten van gemiddeld 15 procent
investeringsrendement.
RevenYOU is klaar om zijn vleugels uit te slaan. En we gaan altijd door met ontwikkelen – ons platform is een knooppunt voor constante innovatie. Dat is nogal wat, als
je bedenkt dat we nu al volledig operationeel zijn en 176 procent sneller dan al onze
concurrenten.
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2.0 Team

“Wij zijn het team, maar
we werven jou:
Rendement voor iedereen
betekent inclusiviteit
vanaf de aftrap”
- Colin Groos

2.1 Team

Oprichters

Stefan Bijen

Colin Groos

Michiel Stokman

Maak kennis met de booming bass van deze algoritmische schoonheid; De hoofdontwikkelaar van RevenYOU

Maak kennis met de beatmixer,
de winnende hybride
ondernemer van RevenYOU

Maak kennis met de creatieve
jammer; RevenYOU’s
establishmentverstoorder

Het Hoe van Stefan

Het Hoe van Colin

Het Hoe van Michiel

Ik ben een messcherpe ethische hacker - altijd

Als verkoper in hart en nieren heb ik meerdere

Ik ga door waar anderen stoppen. Ik zie kan-

op jacht naar fouten in systemen en altijd op

succesvolle platforms en innovatieve websites

sen waar anderen problemen zien. Ik ben in

zoek naar het perfecte platform. Systeemfouten

ontwikkeld. Ik ben in 2018 uitgeroepen tot On-

staat meerdere succesvolle ideeën tegelijk te

oplossen, dat is waar ik voor leef. En ik ben pas

dernemer van het Jaar met ons bedrijf, Bootzeil.

genereren en ik vind het te gek als een idee

tevreden als de code helemaal perfect is en elke
plooi is gladgestreken.

de gevestigde methodologie verstoort en
De sleutel tot succes is voor mij de combinatie

een enorme impact heeft. Dit begon allemaal

van ontwikkeling, marketing, economie en

toen ik de eerste internet headhunter van

Ik heb mijn strepen als platformspecialist verdi-

nieuwe technologieën (blockchain, algoritmen,

Nederland werd. Ik bekijk conventies totdat ik

end door jarenlang als programmeur van game

cryptocurrencies) om de verkoop naar een heel

een manier vind om eromheen te werken en

engines te werken en projecten bij zeer succes-

nieuw plan te tillen en de beste inkomensvorm

transformeer dat nieuwe idee vervolgens tot

volle start-ups in Europa en Azië aan te sturen.

te creëren.

het nieuwe normaal.

Het Waarom van Stefan

Het Waarom van Colin

Het Waarom van Michiel

Een betere wereld is in mijn ogen een wereld

RevenYOU is onze manier om het speelveld

We herschrijven de manier waarop geld

met meer stabiliteit en gelijkheid. Dat betekent

gelijk te maken. We vechten tegen de groei

stroomt:

één miljard mensen toegang bieden tot de

van monopoliën door de weg vrij te maken

RevenYOU vindt goede investeringen, groot

handelstechnologie die nu maar voor één pro-

naar een open wereld waarin iedereen met een

of klein, eerder dan anderen en creëert een

cent beschikbaar is. En die ene procent harkt

smartphone en een zak vol kleingeld kans kan

nieuw, transparant tijdperk van efficiënte

een investeringsrendement van dubbele cijfers

maken op hoog rendement.

financiële markten.

binnen, terwijl anderen nauwelijks één of twee
procent behalen.
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2.2 Team

Leden van het kernteam en zeer
gewaardeerde partners
Bij RevenYOU geloven we dat je zo sterk bent als je mensen. Gelukkig beschikken we over een team dat de technische toverkunsten van Steve Wozniak combineert met de legendarische rock-'n-rollstijl van de Rolling Stones.
Ze zijn bij de band gehaald vanwege hun jarenlange ervaring, hun gebrek aan jaknikkersgedrag en hun meer dan
bewezen kundigheid op hun respectievelijke terreinen. Dit bredere team stelt ons in staat om wild te fantaseren
en houdt de focus van RevenYOU intussen messcherp. Geen taak om jaloers op te zijn, maar ze doen het omdat ze
passie hebben voor de missie van RevenYOU - net als wij, de oprichters. Samen helpen deze kernteamleden en partners jou om het meeste uit RevenYOU te halen.
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2.2 Team

Leden van het kernteam en zeer gewaardeerde partners

Ingrid Toska

Hendrik te Grotenhuis

Nicky Verhage

Software Developer

COO

Business Manager

Binnen RevenYOU stuur ik het front-end team

Ik hou van organisaties bouwen en dat is wat we

Dit is een hele coole titel om te hebben,

aan van de app. Deadlines vliegen je hierbij om

hier komende jaren van plan zijn. Ik heb in het

business manager. Maar wat zegt het eigenlijk?

de oren en het is de kunst om daarbij samen

verleden meerdere bedrijven opgericht en bij

Ik heb gesolliciteerd bij RevenYOU voor de

met het team effectief mee om te gaan.

twee daarvan vervul ik nog steeds een

functie Office Manager. Tijdens het interview

Dagelijks ben ik bezig met development, testen

adviserende rol. Het succes van RevenYOU zal

kwam naar voren dat de functie veel meer

van PR’s, merging en altijd op zoek naar de

mede worden bepaald door de kracht van het

inhoudt dan dat en zo is mijn functie geboren.

beste technische oplossingen voor onze

team. Daar zal ik een grote rol in spelen om

En wat doet je dan de hele dag bij RevenYOU?

RevenYOU app. Het evalueren van onze

allereerst van RevenYOU een fantastische

Ik ben verantwoordelijk voor de financiële

projectrisico’s is hierbij key zodat we snelle

machine te maken waar vele mensen met veel

administratie & betalingen, alles met betrekking

oplossingen kunnen toepassen.

plezier werken.

tot Human Resource, salarisadministratie, het
eerste aanspreekpunt voor de aandeelhouders,
recruitment, maar ik doe ook de bijvoorbeeld de
dagelijkse boodschappen en zit in de
feestcommissie. Dit is pas een kleine greep uit
mijn werkzaamheden. Eigenlijk ben ik dus de
duizendpoot /regelnicht van het bedrijf!
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2.2 Team

Leden van het kernteam en zeer gewaardeerde partners

Miriam Zonneveld

Maartje Weekers

Daniel Hakimi

Data Controller

Office Manager

Flutter/Dart Developer

Ik kom in aanraking met alle processen bij

Net zoals Nicky ben ik ook ben RevenYOU

Binnen RevenYOU ben ik onderdeel van het

RevenYOU, marketing, werking van de app,

gestart of Office Manager. Uiteindelijk is dit

mobile developersteam. Met mijn vijf jaar

financiën en support. Informatie komt bij mij

uitgerold tot manusje van alles op het gebied

ervaren met IOS native development kan ik een

binnen met het doel alles inzichtelijk te maken.

van marketing, planning, communicatie en

mooie bijdrage leveren aan het verbeteren van

Ik ben nieuwsgierig naar verbanden en vooral

klein stukje support. Ik beschouw mezelf als

de RevenYOU app. Momenteel werk ik vooral

het hoe en waarom sommige dingen een niet

een kleine spin in het web en bouw brugjes

aan het bouwen van reactieve front end screens

werken en andere een succes zijn. Data is

tussen de verschillende teams op de werkvloer

met eye catching animaties.

hiervoor onmisbaar. Meten is weten en met

om zo met zijn allen op een fijne manier te

weten kunnen we gaan verbeteren.

bouwen aan een wereld veroverende

Mijn doel is om data menselijk maken, hoe

RevenYOU.

kunnen we de app, de communicatie en alles
wat erbij hoort beter en makkelijker voor je
maken.
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2.2 Team

Leden van het kernteam en zeer gewaardeerde partners

Ryan Zander

Deon Eloff & Dmitri Sakoltchik

Flutter/Dart Developer

Developers

Binnen RevenYOU bouw ik ook hard mee aan

Deon: Vanuit Malta werk ik mee als developer

Byelex is een zeer ervaren team dat RevenYOU

de mobile development van onze app maar dan

aan het verder ontwikkelen van de RevenYOU

remote helpt bij het bouwen van onze hybride

vanuit Thailand. Hierbij werk ik mee aan het

app. Hierbij leer ik het programmeren in de

beurs.

verbeteren van de RevenYOU app op alle

nieuwe Flutter en Dart taal.

Team Byelex

mogelijke gebieden. Via de programmeertaal
Flutter Dart gaan we met de RevenYOU app de

Dmitri: Vanuit mijn remote positie bouw ik mee

gehele wereld veroveren. .

aan de RevenYOU app en ben ik onderdeel van
het mobile development team. Iedere ochtend
bespreken we de ontwikkelingen van de dag
om zo stap voor stap te werken aan een unieke
beleggingsapp.
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1.0 Team
Elevator pitch
2.3

Developercommunity

RevenYOU nodigt elke developer uit om te blijven puzzelen
en de beste handelsalgoritmen te blijven verbeteren. Onze

We beschouwen alle developers op de wereld – de makers

developerfamilie omvat iedereen: van 18-jarige wonderkin-

van die slimme algoritmen - als leden van de RevenYOU-fam-

deren of gedreven A.I.-ondernemingen tot doorgewinterde

ilie. Samen plukken we de vruchten van ons gezamenlijke

aandelenhandelaren. Of ondernemers voor wie het sleutelen

succes. We staan nauw met elkaar in contact via een groe-

aan bestaande algoritmen hun passie is. We staan open voor

iende developeracademie die ook nog eens de beste hack-

alle developers op de wereld.

athons ter wereld organiseert. En het mooiste is: we betalen
onze familie van developers miljoenen!

Developers
2018

2019

2020

Q1

Q4
Periode

Q1

Q2

Q3

Ontwikkelaars

60

204

488

Q4

Q1

Q2

633

1327

2358

Q3

Q4

Q1

Q2

4329

6239

8129

12914

Q3

16893

Q3

Q4

20.000

Q2

20050

Q4
Q1
Q3

Q2

Q1
10.000

Q3

Q4
1000

2018

2019

2020

Verwachte groei van de developercommunity binnen drie jaar.
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2.4 Team

De community helpt
de community groeien

De community

Door te zorgen dat we altijd waarde

Het RevenYOU-platform drijft op de combinatie van eenvoud en ambitie.

toevoegen en het aantrekkelijkste platform

Door die twee te koppelen, kunnen we een behoefte

bieden, creëren we loyaliteit en blijven we

creëren in een tijd waarin de banken en handelswereld

groei stimuleren.

simpelweg tekortschieten.

Gebruikers zullen enthousiast de mogelijkheden van het platform willen delen
met hun vrienden en familie. De sociale
aspecten van de app zullen de gebruikersdatabase laten groeien en zorgen dat
mensen de app blijven gebruiken.

Het aantal gebruikers is gebaseerd op de gemiddelde groei van ruim twintig relevante digitale
markten (waaronder Netflix, Steam, Amazon
Prime, Spotify, Apple Music en Tinder).

Met alle mogelijkheden die het RevenYOU-platform te bieden heeft, streven we
ernaar om 50 procent van de reuzen als Spotify, Netflix, en andere online platforms te bereiken. Misschien groeien we sneller, of misschien iets trager. Maar
dit is ons doel en we gaan ervoor!

2020

2021

2022

2023

2024

Aantal gebruikers op basis van
gemiddelde groei

3.099.000

14.255.000

22.717.000

30.810.000

45.028.000

Berekende gevoeligheid van 50
procent toegepast

11.549.500

7.127.500

11.358.500

11.358.500

22.514.000

Aantal gebruikers in standaard scenario

We hebben een gevoeligheidsmarge op de
waarden toegepast om een normal case scenario te krijgen van -50 procent.
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3.0 Wat is RevenYOU?

“Wij maken de aan“Wij
maken
delenhandel zo eenbeleggen
zo
eenvoudig
als
voudig als Spotify.
Spotify.
Kies
je
ritme
en
Kies je muziek en
spelen
spelen maar.”
maar.”
- Colin Groos

- Michiel Stokman

3.1 Wat is RevenYOU?

Eenvoudig en
toegankelijk
Ons doel is beleggen radicaal te verbeteren, te verstoren en net zo eenvoudig te maken als Spotify.
Als je je ooit aan beleggen hebt gewaagd, weet je dat het een mijnenveld is. Je maakt contact met een broker die je een dikke brochure geeft vol kleine lettertjes, beleggingsjargon en een oneindige
lijst vragen waarvoor je een sabbatical nodig hebt om ze allemaal te
beantwoorden. Nadat je die dikke handleiding hebt doorgewerkt, krijg
je eindelijk toegang tot het handelsplatform waarop je jouw oog had
laten vallen.
Dan realiseer je jouw dat je een masterclass in beleggingen nodig hebt
en twee jaar ervaring om ook maar enige kans te maken op een goed
rendement. Met RevenYOU is deze ellende voorgoed verleden tijd. We
zeiden het al: onze bots beleggen beter dan de bekende brokers.
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3.1 Wat is RevenYOU?

Zo werkt de RevenYOU app:
Maak een profiel aan (we hebben het getimed: het duurt 28,7 seconden, tenzij je een hoop doopnamen
hebt). Kies het algoritme dat bij je beleggingsvoorkeur past (er zijn superduidelijke gebruikersbeoordelingen om je daarbij te helpen) en je kunt aan de slag. Je hebt jezelf zojuist een sabbatical bespaard.

1. Één klik

2. Gratis uitproberen – en dan bedoelen we ook echt gratis!

Voor RevenYOU heeft toegankelijkheid de hoogste prioriteit. We doen

Iedereen mag de app gratis testen. Geen kosten. Om gebruikers en-

daarom niet aan tussenpersonen, onbegrijpelijk jargon en interfaces.

thousiast te maken, hebben we een speciale 'zandbakmodus' waarmee

We zorgen dat JIJ met één klik op de app direct verbonden bent met 's

je ervaring opdoet in geld verdienen en verliezen zonder dat dit gevol-

werelds sterkste handelsalgoritmen.

gen heeft voor je bankrekening.

3. Kies voor beheerd beleggen, of neem zelf de touwtjes in handen

4. Het kiezen van een algoritme is eenvoudig

Elke RevenYOU-interface is duidelijk en toegankelijk. Ook het

Op basis van je profiel en voorkeuren beveelt RevenYOU het

overzicht van je transacties in activa als Forex, materialen, aandelen, ef-

algoritme aan dat bij je past. Filter op return on investment, transacti-

fecten en cryptocurrencies. Kies voor volledig portfoliobeheer, of beheer

etype, risiconiveau of populariteit en bekijk de Return on investment

elke transactie zelf via de API-aansluiting op de verschillende platforms.

van je algoritmen over de afgelopen 10, 30 of 90 dagen. Enthousiast
over wat je ziet? Druk dan op Play.

5. Realtime overzichten van beleggingen

6. Betere beveiliging

Het realtime overzicht van je beleggingen maakt dit ongetwijfeld

Het team van RevenYOU kan instellingen resetten en toegang verstrek-

tot je favoriete app die je een paar keer per dag opent.

ken door middel van een slim algoritme voor gebruikersidentificatie.
Dus ben je je telefoon of inlogwachtwoord kwijt? Geen probleem. De
berg problemen die vooral cryptocurrencybeleggers momenteel nog
slapeloze nachten bezorgen, zijn verleden tijd.
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1.0 Wat
Elevator
pitch
3.1
is RevenYOU?

Het
RevenYOU-systeem
RevenYOU
leert
is
al in werking!
automatisch
Het is springlevend.

Casestudie

- Diana, 26

Dankzij neurowetenschappelijk onderzoek

“Diana, een 26-jarige junior accountmanager uit Cardiff, heeft wat spaargeld dat

en
onze
optimaliseringstools
blijvenOpenwe
Ernst
& Young
(EY) is onze auditor.
iedereen
een stap voor.
Kort bij
gezegd,
houdheid en transparantie
staan
ons voorop.

ze kan missen en besluit op onderzoek uit te gaan naar de verschillende vormen

gebruiken
blijven
toekomst –en
enhun
het ervaringen
maakt JOUkunnen
en ons klaar
verbeteren.
om de aandelenwereld te transformeren.

Ze kiest voor de bot 'Hudson' - een bot die niet te risicovol lijkt en een aange-

en
deze het
toolsachter
de onbewuste
Je vindt
de app enkeuzes
hier invan
deze
gebruikers
zodat
we
weten
hoe
ze de
whitepaper. Het maakt RevenYOU
totapp
de

Laten we geld gaan verdienen.

van beleggen en handelen. Ze downloadt RevenYOU op haar smartphone en investeert virtueel duizend pond om te zien wat het platform haar te bieden heeft.

naam rendement kan opleveren (13 procent in de afgelopen maanden). Diana
controleert dagelijks haar voortgang en vertelt haar vrienden over het goede
resultaat. Met haar bot maakt ze elke maand zo'n zes procent winst.”
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3.2 Wat is RevenYOU?

Algoritmen
kiezen

Eenvoudige algoritmeselectie
We maken het eenvoudig voor gebruikers om een geïnformeerde keuze te maken. Op basis van een gebruikersprofiel en de volgende filters:

Kies waarin je wilt handelen: Aandelen, currencies,
commodities, equity, fondsen, ETF's. Kies waarin je
niet wilt handelen: wapens, kernenergie, tabak

Kies return on investment

Kies welke aandelenbeurs: Euronext, DAX, Bitfinex,
Poloniex, Forex

Kies welk risiconiveau het beste bij jou past

Kies op populariteit van een algoritme
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3.2 Wat is RevenYOU?

Rendement
is vooraf
inzichtelijk

We bevelen op basis van je profiel
algoritmes aan
RevenYOU is gemaakt voor iedereen - vooral voor mensen
die niets van beleggen weten. We stimuleren gebruikers
om te gaan handelen en geld te verdienen door gebruikersprofielen te koppelen aan algoritmeaanbevelingen via een
aantal eenvoudige vragen:

Welk risiconiveau heeft de gebruiker in gedachten?

Waar woont de gebruiker?

Eenvoudig je Return on investment vooraf bekijken
Gebruikers kunnen het investeringsrendement van

Welke hobby's heeft de gebruiker?

elk algoritme bekijken over de afgelopen 10, 30 of 90
dagen (of elke andere specifieke periode). Deze optie
stimuleert gebruikers om mee te doen.

Tijdsbestek

En nog veel meer voorkeuren.
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1.0 Wat
Elevator
pitch
3.3
is RevenYOU?

Hoe kan het dat
de algoritmen van
Het RevenYOU-systeem
RevenYOU
is al in werking!
beter presteren dan alle
Het is springlevend.
andere?

Casestudie

- Alexandra,

22

Wanneer een ontwikkelaar een algoritme

Ontwikkelaar Alexandra is 22 en komt uit Rusland. Ze heeft een algoritme be-

schrijft,
ook
als template
Ernst & functioneert
Young (EY) ishet
onze
auditor.
Openvoor
de
volgende
ontwikkelaar.
Een
beetje
heid en transparantie staan bij ons voorop.

dacht maar ze heeft relatief weinig ervaring met risicobeheer. Door gebruik te

whitepaper. Het maakt RevenYOU tot de
RevenYOU
een
bibliotheeksysteem
toekomst – heeft
en het
maakt
JOU en ons klaar

worden gebouwd. Alexandra en Awis delen de winst.

als
LEGO-blokken.
Je vindt
het achter de app en hier in deze

ontwikkeld
waarmee templates
(bijvoorom de aandelenwereld
te transformeren.
beeld een A.I. media dollar/euro sentiment
Laten we geld gaan verdienen.
template) en zelfs templateconcepten

maken van een bestaand algoritme voor risicobeheer van ontwikkelaar Awis, 34,
uit Libanon - beschikbaar via de YOULibrary - kan een winstgevend algoritme

Bovendien biedt RevenYOU ontwikkelaars toegang tot de ervaring van andere
ontwikkelaars. Individuele ervaringen komen iedereen ten goede – de algoritmen in de RevenYOU app worden er exponentieel beter van.

eenvoudig kunnen worden gevonden, geopend, bijgewerkt en verrijkt. Dit betekent
een enorme versnelling voor de ontwikkeling van de algoritmen.
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3.4 Wat is RevenYOU?

De meest
gebruiksvriendelijke
app

Intuïtieve bruikbaarheid
De meeste gebruikersinterfaces van handels platformen zijn overweldigend voor beginners en overspoeld met ingewikkelde grafieken en
onbegrijpelijke analytics. RevenYOU maakt de handel gebruiksvriendelijker en socialer om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken.
Alle sociale elementen worden opgeslagen in de database, klaar om
wereldwijd en zonder downtime te worden uitgerold.

Social
Onze groei is jouw groei

De opzet van een sociaal handelsplatform heeft enorme voordelen. De
deelbaarheid van de functies verhoogt het aantal installaties en zorgt
dat mensen de app blijven gebruiken.

Het RevenYOU-platform stimuleert handelaren en botontwikkelaars
om contact te leggen, nieuwe strategieën te bespreken en te groeien.
Samen met de developers. Wat is het doel en het voordeel voor ieder-

Gebruikersincentive

een? We bouwen de best denkbare handelsbots. Wel een algoritme
bedacht, maar niet de kennis of middelen om die te ontwikkelen? Geen

Alle investeerders versterken het RevenYOU-platform. Met de Reven-

probleem, RevenYOU biedt je

YOU app kun je over enkele jaren alle wereld markten betreden, met de

toegang tot de ontwikkelaars die in staat zijn ideeën en algoritmen tot

meest briljante beleggingsstrategieen. De gebruiker wordt een 1 app

leven te wekken.

op zijn smartphone een meester belegger.
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Onze app

3.5 Wat is RevenYOU?

Openheid in
vergoeding botontwikkelaars

De techniek achter ontwikkelaars vergoeding
Vergoedingen worden aangemaakt en verspreid via
de wallet van de RevenYOU app. Ontwikkelaars die
bijdragen aan het platform worden voor hun moeite
betaald in Euro’s of andere valuta. De betaling vindt
plaats zodra een algoritme wordt gebruikt.

Binance
Poloniex
Bitfinex

Beurswallet

Vergoeding als precentage van handelsvolume
De transactie als percentage van het handelsvolume
wordt eerst berekend in dollars en daarna omgezet in
de valuta (crypto, euro/dollar) die gebruikt is door de
bot.

Backers
Investeerders
Gebruikers

Gebruikerswallet

br

Kopen
B

ot
ge

Botgebruik

ui

k

Ontwikkelaarswallet

Samenwerkingsplatform
Samenwerkingsacademie
Bug Bounty’s
Bot-ontwikkeling
Data mining
Bibliotheken

Betalingsontwikkelaars

Bonus

RevenYOU wallet

Van beurs naar wallet
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3.6 Wat is RevenYOU?

RevenYOU
Roadmap
1
RevenYOU wordt
opgericht 10/2017

2
Eerste Alpha is klaar
5/2018

Let op: Tijdens de voorverkoop zal de definitieve RevenYOU-app bijna
gereed zijn. Daarvoor draait de applicatie in de alpha- (juni 2018) en
bèta- (september 2018) fase. Eind november 2018 begint de eerste
externe groep ontwikkelaars met het gebruik van de PORTAL tijdens
de League.

3
Succesvolle funding

4
80.000 volgers op
Facebook 8/2018

5
League begint,
6000 teams 9/2018

Portal 99% af

10
Eerste 50.000
gebruikers

9
Applicatie live

8
App 65% af

7
Exchange fase 65%,
listed Q1 2019

6
App ontwikkeling
begint 10/2018
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3.7 Wat is RevenYOU?

Toekomstbestendig
maken
Technologische ontwikkeling optimaal scenario

Technologische ontwikkeling met autonome groei

2020 - 2023

2020 - 2023

Eind 2019

Eind 2019

gereed
gereed
gereed
gereed
gereed

Niveau 1

Start

Niveau 2

gereed

Voorverkoop

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

2018

gereed

Niveau 1

Halverwege
2018
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5
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3.7 Wat is RevenYOU?

Niveau 1
Backtesting tools

Op dit niveau is het mogelijk om algoritmen met
jarenlange data te testen en de resultaten in een
duidelijk overzicht weer te geven. Ontwikkelaars kun-

Geautomatiseerde en algoritmische handel

nen geautomatiseerde handelstools en algoritmische
handelsbots ontwikkelen.
Om te voorkomen dat de ontwikkelaars verschillen-

Databeheer

de scriptingtalen en communicatieprotocollen leren,
hebben we onze eigen scriptingtaal YOUscript en een
compiler ontwikkeld. Op dit intelligentieniveau kunnen we High Frequency Trading beschikbaar stellen

Datavisualisatie

via de RevenYOU-app.

High Frequency Trading
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3.7 Wat is RevenYOU?

Niveau 2
A.I. Tensorflow: open-source machine learning tool

Op dit intelligentieniveau staan we de integratie toe van verschillende machine learning cloud tools op het platform om
nieuwe dimensies van botontwikkeling te creëren.

Scikit-learn: machine learning tool voor data mining

Datatraining kan worden geïntegreerd om next level algoritmen te creëren. Om te zorgen dat de RevenYOU-algoritmen
steeds beter en geavanceerder worden, beschikt RevenYOU

Delen van de algoritmebibliotheek

over een bibliotheeksysteem. Alle ontwikkelaars kunnen nu
voortbouwen op bestaande algoritmen in de RevenYOU-bibliotheek en samen 's werelds beste bots ontwikkelen.

Machine learning
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3.7 Wat is RevenYOU?

Niveau 3
Opkopen big data

Op dit intelligentieniveau beginnen we met het opkopen en
de mining van relevante big data-reeksen om de informatie
met ontwikkelaars te kunnen delen.

Mining big data

De combinatie met de geïntegreerde machine learning tools
maakt complexe algoritmen mogelijk voor alle wereldwijde
gebruikers zodat iedereen kan meeprofiteren.

Delen big data
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3.7 Wat is RevenYOU?

Niveau 4
Opbouwen eigen datacenter voor machine learning.

We vertrouwen niet langer op diensten van derden en bouwen ons
eigen datacenter voor machine learning om
ontwikkelaars met beperkte kennis over machine learning in staat
te stellen hun eigen data en onze beschikbare datareeksen te
trainen.
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3.7 Wat is RevenYOU?

Niveau 5
Supercomputing mogelijk maken voor gebruikers.

Op dit intelligentieniveau kunnen gebruikers optimalisatieproblemen oplossen aan de hand van ons YOUscript. We integreren supercomputers, vergelijkbaar
met Watson, en Quantum-computers als D-wave.
En we verstrekken de resultaten van onze eigen
onderzoeksgroep aan de wereld om de technologische vooruitgang te versnellen.
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1.0 Wat
Elevator
pitch
3.8
is RevenYOU?

2019

2020

2021

2022

2023

ja

ja

ja

ja

ja

Cryto HFT (high frequent)

misschien

ja

ja

ja

ja

Aandelen (Azië, VS, EU)

misschien
(m 2019)

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

misschien

ja

ja

ja

CFD (Contract For Difference)

ja

ja

ja

Futures en derivaten (put/call)

ja

ja

ja

Markten

Beschikbaarheid
binnen alle markten

Het RevenYOU-systeem
sinstrumenten en ontdek eindeloze handelsopis al in werking!
ties. We bieden algoritmen aan in duizenden
Het
is springlevend.
financiële instrumenten.

Cryptocurrency

Vast inkomen

Handel in 's werelds meest gebruikte handel-

Omdat we het beleggingskapitaal
en spaargeld van onze klanten niet beheren,
Ernst & Young (EY) is onze auditor. Openmoeten we voldoen aan de voorwaarden die
heid en transparantie staan bij ons voorop.
door de broker of beurs zijn bepaald ten aanzien
Je vindt het achter de app en hier in deze
van het gebruik van de API-sleutel.
whitepaper. Het maakt RevenYOU tot de
toekomst – en het maakt JOU en ons klaar
Daarnaast gelden er per land specifieke regels
om de aandelenwereld te transformeren.
voor de handel door onze klanten. We zullen er
Laten
we geld
gaanom
verdienen
. dat we aan
altijd alles
aan doen
te zorgen

Forex (currencies)

misschien

Grondstoffen (metaal, energie,
landbouw)

ETF (Exchange Traded Fund)

misschien
(m 2019)

Geïntegreerde beleggingsmarkten in RevenYOU: 2019 - 2023

deze regelgeving voldoen. Ons Compliance en

Casestudie

Legal Team bestuderen de verschillende landen

In Berlijn richten drie jonge klimaatbewuste mensen de BerlinGreenAssociation op. Na

en continenten.
Wanneer er licenties nodig zijn, schaffen we ze
aan of werken we samen met brokers en/of licentiehouders.

- BerlinGreenAssociation

zes maanden worden miljoenen backtests uitgevoerd en groeit het collectief uit naar 34
mensen. De groep biedt een complex algoritme dat alleen investeert in groene, eerlijke
bedrijven. Het algoritme maakt onder meer gebruik van media en handelsbibliotheken
om zijn potentiële beleggingsportefeuille te ontwikkelen. Het algoritme ‘WarrenBuffetis14again’ maakt gebruik van alle inzichten en strategieën van Warren Buffet om te beleggen
en de beste groene alternatieven uit de portefeuille te kiezen. Binnen twee weken sluiten
twee miljoen mensen zich bij het algoritme aan, wat ruim 21 procent winst per jaar oplevert.
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4.0 De markt, het probleem en de oplossing

s

“RevenYOU is groot nieuws voor de
ontwikkelaars, handelaars en quants
op de wereld: een app die enorme
beloningen uitkeert; een collectief
waarvan iedereen profiteert. Laten
we samen geld gaan
verdienen!”
- Stefan Bijen
- Colin Groos

4.1 De markt, het probleem en de oplossing

Capital
Markets and
Investment
Banking (CMIB)
Het establishment: groot, traag en oud

De steeds groeiende
markt
De tien grootste spelers binnen de sector,
waaronder namen als Goldman Sachs en
JP Morgan, vertegenwoordigen minstens
200 miljard inkomsten per jaar. In de westerse landen belegt ongeveer de helft van de

Beleggen levert op lange termijn altijd meer op dan sparen - maar toch het is voor de

bevolking. In landen als de ‘next eleven’ en

meeste mensen moeilijk om gedurende langere tijd meer dan vier procent rendement

BRICS groeit het aantal mensen dat belegt

te krijgen. Daarnaast hebben de minder bedeelden op de wereld - 60 procent van de

in rap tempo. We zeggen het nog maar

wereldbevolking - geen toegang tot de handel.

eens: de markt is gigantisch groot.

Intussen verdienen de supperrijken op aarde gemiddeld 6,4 procent meer rendement
dan anderen, dankzij toegang tot beleggers als Warren Buffett (21,4 procent gemiddeld
rendement) en John Paulson (tot 600 procent). Ons doel is de kennis die beleggers als
Buffet en Paulson hebben toegankelijk te maken voor iedereen.
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4.1 De markt, het probleem en de oplossing

McKinsey noemt de markt een ‘stijgendemarkt’ die wordt beperkt door:

Gebrek aan vertrouwen in beleggingsmarkten

Overduidelijke inefficiënties.

door problemen in het verleden.

Gebrek aan vernieuwing binnen de sector.

Alleen de rijkste één procent bedrijven en mensen hebben
toegang tot de beste strategieën.

Brokeringkosten (inclusief bonusuitkeringen) zijn te hoog.

Alleen die ene procent heeft toegang tot high frequency
handel en algoritmen.

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/capitalmarkets-and-investment-banking-2016-time-for-tough-choices-and-boldactions
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Dus wat is nu
precies het
probleem?

Het probleem laat zich eenvoudig
samenvatten: de kapitaalmarkten en
beleggingsbanken zijn
niet in staat om:

Meer mensen te bereiken en daarmee groei en rijkdom
voor iedereen te creëren.

Dagelijks bewijs van competentie bieden, door te blijven
uitgaan van een vertrouwen dat al grotendeels is verdampt.

De kracht van de gezamelijke intelligentie van
alle slimme bèta's en handelaren op de wereld
te delen.
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4.1 De markt, het probleem en de oplossing

De sector heeft zich niet
aangepast aan de Internet of
Value
I Beleggingsbanken houden niet van ‘retail’: ze stellen individuele personen liever niet in staat om te handelen. Beleggingsbanken zijn daarom vaak georganiseerd in complexe
distributieketens met groepen.
Intussen heeft het internet allang een einde gemaakt aan die
complexe, verouderde distributieketens. Kijk maar eens naar
de leiders in de retail: Aliexpress, en de accommodatiesite
Booking.com. Of de informatiewebsites Google, Uber en Airbnb. Beleggingsbanken leven in het verleden. Ze ruiken wel aan
fintech maar zijn niet in staat te transformeren.
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4.1 De markt, het probleem en de oplossing

En tot slot, de
‘unicorn’

"Er is nog geen fintech-unicorn geweest, maar dat gaat nu veranderen" - Michiel Stokman

RevenYOU komt het systeem democratiseren en kapitaliseren. Hoe?
Met een ecosysteem dat is ontwikkeld DOOR alle mensen VOOR alle
mensen.

- De oplossing! RevenYOU gaat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Delen

Aantrekken

Openstellen

Creëren

Leveren

We gaan
het doen!

De nieuwste tech-

De kennis, energie en

Voor iedereen.

Samen een enorme

Eenvoudige, geb-

Voor iedereen (dit

nologie: eenvoud-

inspanningen van de

Inkomsten delen

taart creëren, met

ruiksvriendelijke

laatste punt staat er

ige en onbeperkte

developers, handelaren,

op een eerlijke en

een eerlijke punt

toegang tot de beste

terloops, maar is voor

toegang tot handel-

gamers en quants van

duurzame manier.

voor jou.

handelsstrategieën

ons enorm belangrijk).

stechnologie en A.I.

de wereld door hen

voor miljarden.

enorme financiële beloningen te bieden.
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4.2 De markt, het probleem en de oplossing
factoren

De exponentieel groeiende factoren zijn:
Wall Street 2020

Wall Street
versus exponentieel
groeiende factoren

Kosten van software

Zeer duur

Aantal ontwikkelaars

Honderden, beperkt

Schaalbaarheid

Kosten van schaalbaarheid

RevenYOU is een ecosysteem dat samen deelt,
bouwt en profiteert. Ecosystemen zijn een

Systeemupdates

RevenYOU 2020

Hyper maar beperkt

Duizenden, onbeperkt

Snel

Hypersnel

Hoog

Zeer laag

Alleen betaalde updates

Automatisch, gratis

Gegeven

Gegeven, uitbreidend

bewezen strategie voor snelle, stabiele en voortdurende evolutie.
Momenteel is de ‘high tech’ handelssoftware van

Vrije keuze in markten

Vrije keuze in bibliotheken, A.I.

Hyper maar beperkt

Wall Street mogelijk beter dan die van RevenYOU. Maar vergeet niet dat Facebook ooit begon
als arme universiteitsdatabase en dat Alibaba

Onbeperkt, big data > veel
informatie

Instant delen van succesvolle bronnen

Nee

Ja

Coproductie van alle gebruikers

Nee

Ja

Samenwerkend (A.I.) bedrijf

Nee

P2p-technologie

Nee

Ja

Volledige wereldwijde impact

Nee

Ja

Aantrekken onontdekt talent

Soms

Ja

is opgericht met maar een paar honderd producten.

Ja

Wall Street versus RevenYOU
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Het concurrentievoordeel
van RevenYOU

Huidige innovatie op de aandelenmarkt

Dit is afhankelijk van de optimalisatie van toegan-

Toegankelijkheid

kelijkheid door de meest innovatieve tools
beschikbaar te stellen aan het grote publiek. De
huidige spelers wagen zich daar niet aan.

Toegankelijkheid betekent
De omvang van het totale publiek waarvoor
de dienst toegankelijk is; maximale toegankelijkheid betekent wereldoverheersing.

Innovatie betekent
Iedereen kan bijdragen aan ontwikkeling.
Het betekent ook de mate waarin de kennis
en creativiteit van de hele wereld toegankelijk is via een direct systeem.

Innovatief
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Goldman
Sachs
Nauwelijks toegankelijk en minder innovatief
Goldman Sachs is alleen toegankelijk voor spelers als
corporaties, financiële instellingen, overheden en
pensioenfondsen. Als individu is het onmogelijk om bij te dragen aan de activiteiten van het bedrijf. Goldman Sachs is bovendien een centrale organisatie die slechts [%] van de kennis
en creativiteit op de wereld gebruikt. Grotendeels omdat ze
ecosystemen niet omarmen.
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Cryptotrader
Minder toegankelijk en zeer innovatief
Cryptotrader is een algoritmisch handelsplatform dat uitsluitend is opgezet voor cryptocurrencies. Deze cloudoplossing
biedt volledig geautomatiseerde handelsoplossingen voor
iedereen die interesse heeft in de
cryptomarkt. Het probleem is dat je een technische achtergrond nodig hebt om te kunnen deelnemen. Kennis van en
ervaring met cryptocurrencies is een must.
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4.3 De markt, het probleem en de oplossing

Plus500
Zeer toegankelijk en minder innovatief
Plus500 heeft een zeer toegankelijk platform opgezet. Hun
manier van handelen is echter nooit veranderd en zal zich
nooit ontwikkelen. Traditionele beleggers handelen namens
klanten op de beurs.
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RevenYOU
Zeer toegankelijk en zeer innovatief
RevenYOU is een platform dat de creativiteit en vaardigheden
van de ontwikkelaars op de wereld samenbrengt – we brengen de slimste handelsalgoritmen naar jou, met één druk op
de app. 's Werelds beste kennis en ervaring op het gebied van
programmeertalen worden gecombineerd met de beste handelsinstrumenten om zo tot de slimste strategieën te komen.
Bovendien vindt er voortdurend innovatie plaats – ontwikkelaars bouwen voort op de successen van andere ontwikkelaars
en maken slimme algoritmen nog slimmer. Net zoals in de
natuur de sterkste overleeft, blijven ook hier de meest succesvolle strategieën overeind voor verdere ontwikkeling. Met de
invoering van RevenYOU kunnen zelfs onervaren mensen met
een zak vol kleingeld toetreden tot de handelswereld.
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5.0 Onze organisatie

“Uiteindelijk hangt alles
samen - mensen, ideeën,
voorwerpen. De kwaliteit van die
samenhang is de sleutel tot
kwaliteit zelf.”
- Colin Groos

- Charles Eames

5.1 Onze organisatie

RevenYOU doet
zaken vanuit
een
holistische
benadering

Supervisory
Board

Universalis

Technology

Board
CEO/CTO
CFO/COO

Operations

Oprichters &
Adviesraad

Finance

Voorverkoop

Design &
Compiler

Client Trader

Client
Devoper

Accountancy

Academy

Security &
Servers

24/7
ondersteuning

24/7
ondersteuning

Betalings
mechanisme

Weird R&D

YOUscript &
Libraries

App Experience

App &
Interfaces

Analysis &
Informatieon

Blockchain

Marketing &
Sales

Compliance &
Legal
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5.1 Onze organisatie

RevenYOU doet zaken vanuit een
holistische benadering
We beschikken over een drielaagse raad: advies – toezicht -

RevenYOU is een netwerkorganisatie met een verticale struc-

operationeel.

tuur en duidelijke verantwoordelijkheden.

Een heldere missie is essentieel. Bij RevenYOU houden de op-

Onze projectteams zijn hybride en multidisciplinair: Finance

richters het overzicht – als het bedrijf er klaar voor is (eind 2019)

werkt samen met Technology en Operations. Operations werkt

nemen ze uitsluitend deel aan de Advisory Board. De Supervi-

samen met 24/7 Client en Developer Support.

sory Board en Operational Board leiden intussen alle operaties
op de korte en middellange termijn.
We maken gebruik van een Universalis Team – een vakkundig
consultancyteam dat zorgt dat al onze processen verbondBinnen de drie raden wordt uitgegaan van dezelfde vier pijlers:
technologie, innovatie, dagelijkse operatie en financiën.

en, nuttig en oplossingsgericht zijn. Talent wordt herkend en
gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Het Universalis
Team werkt organisatiebreed en rapporteert direct aan de
raad en oprichters.
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5.2 Onze organisatie

Hoofdkantoor
RevenYOU een open
organisatie

Uitrollen van de
wereldwijde organisatie
De opbouw van een licht, wendbaar en
leane netwerk-organisatie vraagt om
slimme investeringen. Ruimdenkende,
doorgewinterde raadsleden werven, solide bestuursteams opzetten en leden voor
het kernteam headhunten: zo bouw je een
organisatie op die klaar is voor snelle groei.

Het hoofdkantoor van RevenYOU is in Haarlem, Nederland en we zijn
overal ter wereld vertegenwoordigd. Belangrijke landen in het RevenYOU-netwerk zijn Nederland, Thailand, Zweden, de VS en India.
Onder de geformaliseerde relaties bevinden zichInvestor Relations.

De investeringen voor het opzetten van de
organisatie van 2018 tot 2023 bedragen tot
8,7 miljoen.

RevenYOU Haarlem
Ir. Lelyweg 44
2031CD Haarlem
Nederland
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5.3 Onze organisatie

Visie van RevenYOU
op haar organisatie
RevenYOU wordt opgericht met een sterke nadruk op organisatorische impact:

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van wie we zijn.

De organisatie houdt de belangen van alle betrokkenen in
gedachten.

Nog meer dan medewerkers bestaat onze organisatie uit

Alle stakeholders zijn essentieel voor het succes van de organ-

waardevolle mensen.

isatie.

Een organisatie heeft geen grenzen en is een open ecosys-

Blijf altijd bedenken waarom je doet wat je doet.

teem.

Wees bereid je eigen lievelingetjes achter te laten en blijf altijd vernieuwen.
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Organisatorische impact
Vandaag de dag vinden veranderingen steeds vaker plaats: Volgens Credit Suisse leeft een
S&P 500-bedrijf gemiddeld minder dan 20 jaar. In de jaren 1950 was dit nog 60 jaar. Dit heeft
invloed op de manier waarop organisaties moeten werken. Om duurzaam te blijven, omarmt
RevenYOU de technieken die onze huidige wereld vormgeven.

Wet- en regelgeving
AML en toezicht
Toezicht op medewerkers en gedrag na
transacties
Cyberbeveiliging

Kostentransparantie
Anti-omkoping en -corruptie

Kunstmatige
intelligentie

Onderzoek

Geavanceerde
analyse

Internet
of Things

Uitvoering IT-diensten

Verslaglegging van transacties

Uitvoering transacties

Analyse voorafgaand aan transacties

HR

Marktnieuws en -data
Klantinzichten/analyse
Analyse na transacties

Identiteit en toegangsbeheer

Smart
contracts

Bedrijfsrisicobeheer
Klantrelatiebeheer

Clearing en afwikkeling
Belastingverrichtingen

Digitale
transformatie

Blockchain

Verzekering, fusies en overnamen
Referentiegegevens

Beheer van onderpanden en margebeheer
Bewaringsdiensten en activabeheer

Afstemming

Beheer van bedrijfscontinuïteit

Onafhankelijke prijscontroles
Productcontrole
Financiële/wettelijke verslaglegging
Kasverrichtingen
Vergoedingen en facturatie
Krediet, markt en liquiditeitsrisico
Kapitaalbeheer
KYC

Automatisering
robotische procesen

Beleidsbepaling, toezicht en tests
Onboarding van klanten
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5.4 Onze organisatie

Ethische
verantwoordelijkheid
- onze verantwoordelijkheid

Mensen, Aarde, Winst

Toegang tot de kennis
van developers

Een welvarende
toekomst voor iedereen

Mensen willen goed doen voor de aarde.

Zoals Google zich ten doel heeft gesteld

Mensen die hoog rendement het hardst

We stimuleren algoritmen die investeren

om iedereen op de wereld toegang te

nodig hebben, krijgen het niet.

in groene initiatieven. We democratiseren

bieden tot internet, wil RevenYOU de

Het doel van RevenYOU is één miljard

de kolossale, gesloten financiële wereld

wereld toegang bieden tot (program-

mensen toegang te bieden tot de hoogste

en verminderen armoede door hogere

meer)kennis. We ontwikkelen toeganke-

rendementen op hun spaargeld en inves-

rendementen voor iedereen beschikbaar

lijke trainingsprogramma's die iedereen

teringen, zodat iedereen met een smart-

te stellen. RevenYOU gelooft in blockchain

de kans bieden om algoritmen te leren

phone en wat kleingeld welvarend kan

- in de decentralisatie van informatie en

programmeren en ontwikkelen.

worden. RevenYOU heeft die mogelijkheid

de opbouw van peer-to-peer vertrouwen

en gelooft in zijn burgerlijke plicht om de

boven het vertrouwen in instellingen. De or-

armen op de wereld welvaart te bieden.

ganisatie verbindt mensen en deelt kennis
wereldwijd - arm met rijk

52

5.4 Onze organisatie

Ethische
verantwoordelijkheid
- onze verantwoordelijkheid

Geïnspireerd op de principes van Raiffeisen:
‘elkaar helpen’

Principles for Responsible Investment

Friedrich Wilhelm Raiffeisen was de oprich-

De Principles for Responsible Investment

ter van een zelfhulpcoöperatie voor boeren.

(PRI) zijn wereldwijd de leidende uitgang-

Zijn filosofie en bijbehorende systemen

spunten voor verantwoordelijk beleg-

transformeerden het leven van armere

gen. RevenYOU omarmt deze punten.

mensen en gemeenschappen door elkaar

We hebben de PRI-doelen 1, 4, 8, 10 en

te helpen, in plaats van te vertrouwen op

17 uitgekozen als degene waarop we de

instellingen of bedrijven met andere belan-

meeste invloed kunnen uitoefenen. Het

gen voor ogen. Veel banken zijn opgericht

zijn stuk voor stuk langetermijndoelen

op basis van de principes van Raiffeisen,

die we regelmatig zullen herzien, zonder

maar zijn al heel lang geleden vergeten om

kwantificeerbaar einde.

zijn doctrine in te bouwen in hun dagelijkse werkzaamheden. Onze organisatie
houdt zijn eenvoudige maar effectieve
credo graag in ere – door iedereen eerlijke
toegang te bieden tot dezelfde systemen
als de elite.
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5.5 Onze organisatie

Marketing en
communicatie
De RevenYOU
Community

Community
building-programma's

RevenYOU bouwt aan een grote

Community building is de beste

community van mensen die de

strategie om de wereld te bereiken.

gevestigde orde rondom sparen en

Meertaligheid is binnen die strategie

beleggen willen veranderen. Alle

een belangrijk aspect. Community

stakeholders delen dezelfde droom:

building is informeren, ondersteunen

meer investeringsrendement voor ie-

en geven. Bijvoorbeeld door grote

dereen. We worden groot door infor-

beleggers met elkaar in contact te

matie te delen, botsucces te delen en

brengen om ze te helpen hackathons

mensen op te leiden zodat ze meer

te organiseren om botgroepen met

integraal kunnen deelnemen.

de hoogste resultaten te creëren. Het
dagelijkse communicatieprogramma
van RevenYOU dient alle doelgroepen
wereldwijd.

54

5.5 Onze organisatie

De wereld wordt een dorp! Hoofdpunten
van ons algemene marketingplan:

Meertalig

Video's

Engels, Nederlands, Duits, Frans, Chinees, Japans, Thais,

Belangrijkste doel video's: stimuleren, informeren.

Koreaans en Arabisch. En nog tien andere talen.

‘Always on’-video's: korte vlogs, hackathons, interviews,
instructiefilmpjes en documentaires

Social media-ruimte

Pers

Social media ondersteunt communicatie om deelname te

Snelle en eerlijke informatie naar de pers. Pers toegang bieden tot

stimuleren. 24/7 community ondersteuning met video's,

RevenYOU. Meerdere talen, wereldwijd.

vraag- en antwoordsessies, betrokkenheid van de oprichters,
Telegram, Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, enz.

App (promoties)
Website
Geïntegreerde hub met alle benodigde elementen om onze
community te informeren en deelname te stimuleren.

Pre-app : kernvideo's, manifest, delen op social media, wallet, profiel,
affiliateprogramma
Alpha-app: applicatie klaar voor hackathon
Bèta-app: walletinformatie, persoonlijk toegangspunt tot RevenYOU
Definitieve app (begin 2019): zie hoofdstuk 7.0 - MVP
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5.5 Onze organisatie

Enkele hoofdpunten uit de communicatie
met de developercommunity:

RevenYOU TV Dome: evenementen en video

Hackathons Global-tournee

Interviews, hackathons, wedstrijden, veelgestelde vragen,

Via wereldwijde hackathons komen we direct in contact met

videostudio, sprekers. The Dome heeft een volledige medi-

onze developers. Wij leren van hen, zij leren van ons.

astudio inclusief regisseurs, commentatoren en een professioneel camera- en geluidsteam.

Bug Bounty-programma
Nieuwe softwarevoordelen van bug hunters. Een goed
bountyprogramma versterkt ook de community.

The One Billion Impact Price
We beginnen te groeien op weg naar de grootste prijs die
er te winnen valt: één miljard dollar. 'The One Billion Impact
Price' - in de loop van de tijd zal RevenYOU zeker één miljard
dollar aan prijzengeld weggeven.
Dit gebeurt in de vorm van verschillende wedstrijden onder
de ontwikkelaars van algoritmen die de grootste positieve
impact op de wereld hebben. Denk aan zaken als de meest
duurzame algoritmen, de meest lucratieve algoritmen of de
meest innovatieve algoritmen.
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5.6 Onze organisatie

Doelgroepen die RevenYOU in de verschillende fases zullen ontdekken.
Innovators

Early adaptors

Early majority

Late majority

Ontwikkelaars

Bekend met aandelenhandel

Omarmen beproefde
technologie

Meedoen wanneer
meerderheid van
de markt bekend is

Close netwerk/
relaties

Passie voor technologie

Meedoen met de
rest

Bekend met beleggen

Pioniers

18 - 49

30 - 49

30 - 49

39 - 65

Hoog opgeleid

Hoog opgeleid

Laag opgeleid

Hoog opgeleid

Impulsief en
avontuurlijk

Avontuurlijk

Impulsief en secuur

Afkeer van risico's

Alle

Alle

Laag inkomen

Hoog inkomen

Zelfontplooiing

Nieuwe ervaringen

Integratie van
technologie in eigen leven

Balans tussen
traditioneel en
modern

Ambities

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Inkomensverbetering

Materiële rijkdom

Weinig ambities

Beroepen

Gaming

Financiële dienstverlening

Administratie

Medisch

ICT

Ondernemers

ICT

Wetenschappers

Financiële dienstverlening

ICT

Advocaten

HR

Ondernemers

Analisten

Financiële dienstverlening

Juridische dienstverlening

Wie zijn ze?

Adaptiefases
doelgroepen

Leeftijd

Opleidingsniveau

Volgens onderzoek door Everett Rogers zal
een disruptief idee niet meteen bij iedereen

Risico

aanslaan, ondanks de duidelijke voordelen.
Rogers heeft aan de hand van jarenlang

Inkomen

onderzoek verschillende qualifiers benoemd
die RevenYOU kunnen helpen organiseren
hoe en wanneer mensen het product zullen
accepteren en overnemen.

Op zoek naar
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6.0 RevenYOU Finance

“RevenYOU genereert
transparante rapporten
per kwartaal
voor de community ”
- Michiel Stokman
- Colin Groos

6.1 RevenYOU Finance

Officiële verslaglegging
RevenYOU heeft zichzelf opgelegd om
betrouwbare financiële informatie te verstrekken aan iedereen die mogelijk interesse heeft in deelniming van ons platform,
op te stellen door een wereldwijd actief

Rapporten voor
alle RevenYOUinvesteerders

accountancybureau. Daarnaast zal de
verslaglegging rondom de inkomsten en
uitgaven van RevenYOU grondig worden
gecontroleerd. RevenYOU publiceert en
deelt deze rapporten met alle investeerders
in RevenYOU.

Volledig naleving van de
wereldwijde IFRS-normen
De driemaandelijkse rapporten van
RevenYOU bevatten voortgangs- en
financiële informatie. Alle financiële verslagen voldoen aan de IFRS-normen voor
maximale transparantie, accountability
en efficiency. Naast financiële overzichten
biedt RevenYOU voortgangsinformatie
over alle belangrijke roadmaps..

Geprofileerde jurisdicties die het gebruik van IFRS-normen per regio vereisen
Percentage
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Afrika

Noord-, Midden-, Azië-Oceanië
Zuid-Amerika

Europa

Midden-Oosten

Regio
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6.2 RevenYOU Finance

P&L - nu en verwacht

Voorbereid op trage groei en hypersnelle groei

Prognosescenario's

Let op: 90 procent van de kosten is flexibel en afhankelijk
van de groei.

Net zoals het onmogelijk is om de groei van YouTube te
voorspellen aan de hand van reguliere tv-uitzendingen,

High schale-up bedrijfsorganisatie met flexibele hardware

is het lastig om prognoses los te laten op fintechpro-

en software.

ducten aan de hand van historische producten.
RevenYOU biedt wel de volgende scenario's:

Superflexibele en intelligente communicatie met financiering en programma-uitvoering.
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6.2 RevenYOU Finance

Finance

Trage start met huidige kleine netwerk, kortingen op marges

Inkomstenbron
2020

90% Transacties gemaakt door algoritmes,
geactiveerd door gebruikers
9% Kortingen op beurstransacties
(meer kortingen zijn te verwachten)

2021

2022

2023

2024

82.000

255.000

355.000

541.000

750.000

Netto omzet

4.823.000

15.777.000

29.427.000

42.894.000

60.384.000

Variabele kosten (*)

(1.890.000)

(6.121.000)

(11.003.000)

(16.061.000)

(22.635.000)

(242.000)

(522.000)

(802.000)

(1.082.000)

(1.362.000)

2020

2021

2022

2023

1.550.000

7.128.000

11.359.000

15.405.000

22.514.000

243.447.000

1.265.646.000

2.455.955.000

3.490.376.000

4.988.504.000

Variabele kosten (*)

-69.216.000

-358.673.000

-683.733.000

-968.055.000

-1.386.027.000

Vaste kosten

-4.098.000

(522.000.000)

(802.000.000)

2.506.397.000

(1.362.000.000)

168.714.000

898.527.000

1.759.423.000

2.506.397.000

3.583.928.000

Gebruikers (eind van
het jaar)

Vaste kosten

1% inkomsten vanuit tryouts academie, kasactiviteiten, eigen beleggingsactiviteiten RevenYOU
Verwacht high scale-up scenario

2019
Gebruikers (eind van
het jaar)
Netto omzet

EBITDA
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6.3 RevenYOU Finance

Tariefstructuur
‘Tarief-per-transactie, geen maandelijkse
kosten, geen toetredingsdrempel’.
RevenYOU biedt zeer gunstige tarieven.
De tarieven die RevenYOU berekent, zijn
gebaseerd op het aantal transacties die

Lange termijn

Weekhandelaar

Daghandelaar

Hoge frequentie

Gemiddelde transacties/dag

0,0025

0,17

3,1

100

Tarieven % van transactievolume

1,19%

0,03%

0,005%

0,0001%

het algoritme voor de gebruiker uitvoert.
Wanneer een algoritme veel transacties
uitvoert, is het tarief relatief laag. Wanneer
het algoritme veel transacties uitvoert,
stijgt het tarief per transactie.
Wanneer de gebruiker een algoritme
kiest, kan hij of zij het investeringsrendement van dit algoritme gedurende
een bepaalde periode bekijken vanuit
de backtest. De gebruiker kan ook de
kosten bekijken die in deze periode zijn
gemaakt. De kosten voor het gebruik van
het algoritme zijn al opgenomen in de
backtestresultaten. De backtests geven
het nettoresultaat weer van het algoritme
gedurende de periode waarover de test is
uitgevoerd.
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6.4 RevenYOU Finance

Kritische risicobeoordeling
Risicobeoordeling
Hoog

Waarschijnlijkheid

Kopie bedrijfsmodel

Ondermaats
presterende
bots

Onzekerheid over
juridische status blockchain

Gestagneerde groei
handel in gestructureerde producten

Lastige onboarding,
eenvoudige uitkering

Gestagneerde groei
door middel van
handelslicenties
lage marktvraag

Overschrijden
(ontwikkelings-)
kosten

Grote impact
Hacks

Laag
Laag

Hoog

Impact op bedrijfsmodel
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6.5 RevenYOU Finance

Op weg naar
één miljard
gebruikers CPI
RevenYOU verwacht tussen 2026-2028 uit te komen op één miljard
gebruikers. Een dergelijke sterke groei wordt gezien als langetermijninvestering. Tussen 2018 en 2026 zal RevenYOU zeven miljard investeren.
De gemiddelde kosten per installatie (Cost Per Install - CPI) zijn geraamd op € 1,86.
De snelheid van de wereldwijde uitbreiding hangt daarom direct
samen met de inkomsten vanuit de voorverkoop. RevenYOU hoopt de
app zo snel mogelijk wereldwijd te lanceren, zodat de voordelen van
schaalbaarheid zo snel mogelijk binnen het platform kunnen worden
doorgevoerd. Hoe meer gebruikers, hoe groter het handelsvolume.
En hoe groter het handelsvolume, hoe groter de inkomsten voor de
ontwikkelaars. Op deze manier worden de ontwikkelaars steeds meer in
staat gesteld en uitgedaagd om de beste algoritmen te ontwikkelen.
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7.0 Voorverkoop

”Wij tillen RevenYOU naar een
hoger plan omdat wij de juiste
ervaring hebben met het opzetten
van bedrijven”
- Colin Groos
- Colin Groos

7.1 Voorverkoop

Beurzen
houden van
RevenYOU:
Investeringen (x 1000)

Transacties x 1000

Handelsvolume x miljoen €

Beurzen leven van transacties en het bijbehorende volume. Dat betekent dat
grote beurzen dol zijn op RevenYOU - de app genereert namelijk miljoenen
transacties!

2019

2020

2021

2022

2023

355.875

1.539.570

2.972.925

8.093.145

18.932.057

1.067.625

4.618.710

8.918.775

24.279.435

56.796.171

Ruwe schatting aantal transacties op beurzen (normaal scenario)
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7.2 Voorverkoop

Communicatiebelofte
RevenYOU
RevenYOU heeft van andere startups geleerd hoe je NIET moet communiceren! RevenYOU waarborgt dat IEDEREEN perfect wordt geïnformeerd:

24/7 ondersteuning

24/7 aanwezig op
social media

E-mailbevestiging
en bericht na
ingevoerde beleggingen

Helder overzicht
van beleggingen

Nieuwsberichten
bij alle grote mijlpalen

Bel of chat – er staat altijd

Realtime duidelijkheid

RevenYOU gelooft in

RevenYOU-gebruikers

Belangrijke verschuivingen

een RevenYOU-

met alle details.

klantvriendelijk commu-

zijn met één druk op de

en veranderingen, zoals grote

niceren en hanteerd de

app altijd op de hoogte.

ontwikkelingen binnen het

assistent voor je klaar.

wijze van communiceren

platform, of mijlpalen als de

van geavanceerde web-

lancering van de alpha-, bèta-

shops.

en definitieve versie van de
app, worden stuk voor stuk
realtime en in gebruikersvriendelijke taal gerapporteerd.
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8.0 Technology (MVP)

“Technology is niets.
Het belangrijkste is dat je
gelooft in mensen: dat ze in
de basis goed en slim zijn
en dat als je ze tools geeft,
ze er mooie dingen mee
doen.”
- Colin Groos
- Steve Jobs

8.1 Technology (MVP)

Technische roadmap
RevenYOU: PORTAL
1
Compiler

2
Debugger

3
Geboorte YOUscript

4
YOUtest gereed

5
Alfa-versie
PORTAL live

League

11
Eerste gebruiker

10
Applicatie live

9
Wallet-dienst

8
Beveiliging Bug Bounty- programma

7
Bèta-versie van de
PORTAL live

6
Schaalbare
infrastructuur
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8.2 Technology (MVP)

YOUscript:
onze unieke
programmeertaal

We hebben een superieure omgeving voor de ontwikkeling van algoritmen opgezet - PORTAL - op basis van onze eigen scriptingtaal: YOUscript. De gebruiker kan nu elke bibliotheek (inclusief A.I.) koppelen in
elke taal, waarmee het eenvoudiger wordt om bibliotheken te delen en
de implementatie van bibliotheken kan worden geïntegreerd via een
uitbreidbare API. RevenYOU koppelt de standaard bibliotheken, zoals
TA-lib. Het gebruik van YOUscript voorkomt ook dat botontwikkelaars
verschillende scriptingtalen (Python, C#, C++) en API’s (Facebook, Twitter) gebruiken.

De kern van de scripting enginearchitectuur
De gebruiker laadt de programmeerinterface vanaf de browser naar
een smartphone via een HTTPS-verbinding. De browser is constant
verbonden met de telefoon van de gebruiker. De overige gegevens
worden met de telefoon gedeeld via een SSL-verbinding. Wanneer de
gebruiker klaar is om samen te stellen, maakt de smartphone verbinding met de compile server en wordt de code omgezet naar byte code
en gekoppeld aan de interne bibliotheken. Nadat de gebruiker de byte
code heeft ontvangen, is het mogelijk om de debugger te koppelen en
de code te doorlopen vanaf de webinterface.
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8.3 Technology (MVP)

RevenYOU:
waar de
slimste
algoritmen tot
bloei komen

Uitbetaling bibliotheek
Algoritmen kunnen door middel van verrijkte bibliotheken veel slimmer
worden gemaakt door er verschillende templates aan toe te voegen.
Hiermee is ook gewaarborgd dat de algoritmen van RevenYOU voldoen
aan de laatste normen en altijd up-to-date zijn.

Slimste algoritmen via verrijkte bibliotheken

Template
Eigenaar

Exporteren naar
bibliotheek

Importeren bibliotheek in handelsalgoritme

Inkomstenstroom
naar
ontwikkelaar
bibliotheek

Handelaar
gebruikt bot

Handelaar
gebruikt bot

Inkomstenstroom
naar
botontwikkelaar

Inkomsten transactie
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8.4 Technology (MVP)

De cloud
debugger

Schematisch overzicht cloud compiler
Het backtestingplatform van RevenYOU maakt gebruik van een cloud
compiler. De cloud compiler vertaalt de door de gebruiker ingevoerde
broncode, parst deze en koppelt hem aan de interne bibliotheken van
verschillende geïntegreerde API's. De compiler stuurt de data vervolgens naar het backtestingplatform en ontvangt een gedetailleerd rapport met alle noodzakelijke feedback om de bot te verbeteren. De cloud
compiler kan aan het backtestingplatform worden gekoppeld zodat de
debugger vanaf de webinterface kan worden gekoppeld.
Broncode

Lexicale
analysator

Syntaxanalysator

Semantische
analysator

Codegenerator

Cloudcomputer
Output obj
Externe
bibliotheken

Linker

Uitvoerbaar
programma

Backtestingplatform
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8.5 Technology (MVP)

Snelle
backtesting
RevenYOU heeft een revolutionair backtestingplatform
ontwikkeld dat bottests op basis van jarenlange data
mogelijk maakt. In een helder overzicht wordt een gedetailleerd resultatenrapport gepresenteerd, samen met alle
noodzakelijke feedback. De RevenYOU backtesting engine
is zeer krachtig en maakt backtests mogelijk van één pair
gevuld met drie jaar data in 1,477 ms met intervallen van 15
m. RevenYOU kan in één enkele container 57.600 tests per
dag uitvoeren.
En we kunnen eenvoudig opschalen door meerdere containers aan één server toe te voegen. 25 containers maken
1.440.000 backtests per bot, per server, per dag mogelijk.
Dit is een revolutie op het gebied van backtesting en snelheid.
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8.5 Technology (MVP)

De ontwikkeling van een
succesvolle
bot

Heldere feedback via de cloud compiler
De cloud compiler vertaalt de door de ontwikkelaar ingevoerde broncode, parst
deze en koppelt hem aan de interne bibliotheken voor de verschillende geïntegreerde API's. De compiler stuurt de data naar het backtestingplatform en
ontvangt een gedetailleerd visueel rapport met alle noodzakelijke feedback.
Ontwikkelaars hoeven tijdens het testen niet te wachten om hun bot te verbeteren.

1.

2.

3.

Wanneer een developer een suc-

RevenYOU biedt backtesting

Er kunnen meerdere back-

cesvolle bot ontwikkelt, kan deze

voor verschillende aanpassingen

tests tegelijk draaien.

op de live server worden gezet en

aan codes. Tijdens de backtesting

kunnen handelaren erin beleggen

is het mogelijk om zonder onder-

zonder de daadwerkelijke bron-

brekingen codes aan te passen en

code te zien of openen. De live

achtereenvolgende backtests uit te

server optimaliseert de snelheid en

voeren.

efficiency van de code en koppelt
alle handelaren aan de ontwikkelde bot. De bot kan nu buiten de
zandbakomgeving draaien.
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8.6 Technology (MVP)

Schaalbaarheid

Serverelasticiteit
RevenYOU maakt gebruik van serverelasticiteit, waarmee servers tijdelijk kunnen krimpen of groeien en precies datgene kunnen bieden wat
de app en portal nodig hebben - en waneer ze het nodig hebben. Alle
resources (zoals de netwerkbandbreedte van RevenYOU en het GPU/
CPU-geheugen) kunnen worden gepoold, geautomatiseerd en beheerd.

Opschalen per groep
RevenYOU schaalt op met behulp van groepen, zodat de app identieke taken
tegelijk kan uitvoeren. De omvang van de server binnen de groep kan op deze
manier worden vergroot of verkleind, afhankelijk van wat er nodig is. Soms
worden meerdere handelsalgoritmen getriggerd, waardoor een burst ontstaat.
Wanneer dit gebeurt, is er meer capaciteit vereist en zullen er servers aan de
schaalgroep worden toegevoegd.
De schaalgroep van RevenYOU is hieronder weergegeven. De schaalgroep
bestaat uit minimaal vier en maximaal uit twaalf servers. De groep kan krimpen
en groeien aan de hand van de vraag van de handelsbots in de RevenYOU app.
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8.6 Technology (MVP)

Schaalgroep
(geen piek)

Opschalen per groep
De servers in de RevenYOU cloud zijn
ontwikkeld met downtime in gedachten.
Het verlies van meerdere servers heeft echter geen effect op het systeem (behalve een
tijdelijke verlaging van de capaciteit totdat er
nieuwe servers actief worden). Dit zal nooit
gevolgen hebben voor de botprestaties op

Schaalgroep
(huidig)

de live servers.

Schaalgroep
(burst)
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8.6 Technology (MVP)

Load
balancer

Transformatie naar
decentralisatie

Opschaling van
databases

Vóór de servergroepen staat een load bal-

De bots beginnen gecentraliseerd om zero

Alle sociale elementen worden opgesla-

ancer die de verzoeken routeert naar een

downtime te garanderen. In het begin zijn

gen in een database die eenvoudig

van de servers binnen de groep. Load bal-

er nog weinig nodes - elke telefoon is een

wereldwijd zonder downtime kan worden

ancer-technieken, zoals round robin, sturen

node in het gedecentraliseerde

opgeschaald.

verzoeken naar elke server in de groep of

systeem.

krijgen opdracht om een server te gebruiken op basis van de huidige belasting.

Het serveronderhoud wordt ingezet
Zodra RevenYOU stabiele wereldwijde

vanaf de hoofdnode in de swarm om

node-dekking bereikt, schakelt de app

tijd te besparen. De alpha-versie van de

eerst over op een hybride systeem en ver-

portal bevindt zich in Nederland en zal

volgens op een volledig gedecentraliseerd

daar draaien met een docker om een

systeem van handelsbots. Bots die veel

ingesloten

GPU-vermogen vereisten, blijven gecen-

omgeving te creëren.

traliseerd.
Deze versie stuurt een gecentraliseerd
systeem aan met een code die klaar is
om wereldwijd te worden opgeschaald
en eenvoudig te kunnen overgaan naar
de grote roll-out en gedecentraliseerde
opzet.
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8.7 Technology (MVP)

Hackproof
Voorkomen van geldopname
Allereerst draaien de handelsbots vanaf de cloud om veiligheidsredenen en om uptime te garanderen. De communicatie met mobiele
telefoons verloopt via een beveiligde laag; de sleutel is gehasht om
fraude te voorkomen. Wanneer gebruikers de API-sleutel vanaf de
beurs genereren, is geldopname onmogelijk en voorkomt het systeem
dat er geldoverdracht plaatsvindt.

League + Bug bounty-programma
RevenYOU voert regelmatig audits en systeemleagues uit met beveiligingsbedrijven om verbeteringen aan te brengen en de transparantie
te verhogen. Daarnaast maakt RevenYOU gebruik van een Bug Bounty-programma.
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8.7 Technology (MVP)

RSA 2048 bit keys
Alle servers zijn versleuteld en alleen toegankelijk via een sleutelgebaseerde SSH-inlog. De master node is de enige server die andere servers
kan patchen. Al onze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk via een TSL
RSA 2048 bit key.

Voortdurend geformatteerde debuggable omgeving
De debuggable code van RevenYOU draait vanuit een beveiligde
container en kan geen schade aanrichten. Elke code wordt bekeken
voordat hij buiten de containeromgeving live gaat. De containers zijn
voorzien van de nieuwste spyware en virusdetectietools. Zodra een
gebruiker de debuggable omgeving verlaat, wordt deze geformatteerd
zodat de volgende gebruiker een veilige nieuwe omgeving heeft om
codes te testen.

Beveiligingstoezicht
RevenYOU integreert veel bibliotheken van derden, waardoor het systeem kwetsbaar kan worden en de servers kunnen worden aangetast,
zoals onlangs met het Shellshock- en Heartbleed-incident. RevenYOU
zorgt dat bots altijd van de nieuwste monitoring tools zijn voorzien en
een alarm genereren zodra in dergelijke bibliotheken bekende kwetsbare plekken zichtbaar worden. RevenYOU kan de bot stopzetten en
verwijderen totdat de beveiliging is hersteld, waarna hij snel weer opnieuw wordt gelanceerd.

79

8.7 Technology (MVP)

Transaction Monitoring
De meeste bots vereisen een complexe reeks datahandling, van het
lezen van een order book tot het trainen van nieuwe data - en dat alles
tegelijkertijd. Er kunnen inkomsten verloren gaan indien de bot deze
stappen niet binnen een bepaalde tijd uitvoert of niet in staat is alle
stappen uit te voeren. De transactiemonitoring van RevenYOU richt zich
op de controle van de workflow die door de bots wordt uitgevoerd. Ons
monitoringalgoritme leert van het backtestingmodel en controleert of
de bot de uitkomst uitvoert zoals door de backtests is opgedragen. Is
het resultaat anders dan verwacht, dan wordt de transactie gemeld en
worden de juiste stappen ondernomen.

Logmonitor
De logmonitor van RevenYOU is verantwoordelijk voor het lezen van
alle vastgelegde logbestanden en de evaluatie van eventuele fouten
of beveiligingsrisico's. Er draaien uiteenlopende processen voor het
loggen van alle bestanden op de server. Wanneer RevenYOU een van
die logs mist, gaan er mogelijk belangrijke inzichten in onze bots en de
gezondheid van onze server verloren. RevenYOU houdt rekening met
verschillende vormen van logging: Systeemlogging volgt de modules
van het besturingssysteem en de containermodules.
Databaselogging volgt de snelheid van de queries en problemen met
queries door de tijd. Eventlogging wordt getriggerd door kritische
fouten bij de ontwikkeling van bots en alle handelingen op de server. Al
deze logs worden opgeslagen, gesorteerd en gerangschikt in de logdatabase van RevenYOU. In het geval van een kritieke gebeurtenis wordt
het probleem direct opgelost.
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8.8 Technology (MVP)

Machine
learning botdevelopment

Het RevenYOU-platform maakt gebruik van een van de laatste machine
learning integratiemodellen voor de ontwikkeling van nieuwe bots. De
modellen worden getest en debugged met de YOUscript programmeertaal en de cloud compiler. De datatraining vindt plaats aan de
serverzijde. De bestanden die worden gebruikt om de data te trainen,
worden opgeslagen in een speciaal voor de gebruiker gereserveerde
plek op de cloud. Deze datareeks wordt gesynchroniseerd met de
mobiele telefoon, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker en de
omvang van het bestand, en kan niet met anderen worden gedeeld
tenzij de botontwikkelaar de informatie openbaar maakt.
RevenYOU verstrekt ook openbare datareeksen om een nieuwe generatie bots te ontwikkelen. Het RevenYOU-team staat 24/7 klaar om gebruikers te helpen – zowel met het maken van de juiste keuzes als met
vragen van technische aard.
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8.8 Technology (MVP)

Lage opzet- en
developmentkosten

Gratis datatraining
voor goed presterende bots

Kostensamenwerking

RevenYOU weet dat ontwikkelaars zich wil-

Wanneer ontwikkelaars gedurende lange

Wanneer ontwikkelaars bij de ontwikke-

len richten op de ontwikkeling van geavan-

tijd data trainen, verlaagt RevenYOU

ling van bots samenwerken met vrien-

ceerde bots zonder zich druk te maken over

automatisch de prijs. De kosten worden

den of partners, zullen ze de kosten voor

technologie of hoge opzetkosten op GPU('s).

met zo'n 28 procent verlaagd wanneer

datatraining mogelijk willen delen. Ons

een training meer dan een maand wordt

flexibele microbetalingssysteem maakt

gebruikt.

het mogelijk voor ontwikkelaars om

RevenYOU garandeert daarom dat zij alleen
betalen voor gebruikte diensten. En dankzij

samen te betalen door middel van een

ons microtransactiesysteem

Zodra een bot succesvol wordt, betaalt

kunnen ontwikkelaars ook per seconde

RevenYOU de kosten die de ontwikkelaars

betalen. Zo helpt RevenYOU zijn ontwikke-

voor de datatraining hebben betaald volle-

laars handelsbots te ontwikkelen die beter

dig terug.

money pool.

presteren dan alle andere.
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8.8 Technology (MVP)

Soorten
machines

Toekomstige
data mining

Met de maatwerkmachines kunnen ontwik-

RevenYOU wil de kosten van datatrain-

kelaars alles naar eigen wens inrichten.

ing in de toekomst gaan verlagen en de

Zo kunnen ze ruim de helft van de kosten

GPU's van gebruikers opnemen in de

besparen. Dankzij het gebruiksvriendelijke

RevenYOU-familie. Terwijl de GPU's van de

bedieningspaneel kunnen ontwikkelaars

ontwikkelaars in de ruststand zijn, gebrui-

kiezen voor één vCPU, een verbazingwek-

ken we die van de gebruikers om data te

kende 64 vCPU's en alles daar tussenin.

trainen.

RevenYOU geeft ontwikkelaars bovendien

In ruil hiervoor ontvangen de gebruikers

volledig het beheer over het geheugen -

compensatie. Omdat dit boven op ons da-

ruim 30 GB.

tacenter komt, kunnen we decentraliseren
en de kosten verlagen.
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8.9 Technology (MVP)

Unit testing

Het RevenYOU-platform maakt gebruik
van een van de laatste machine learning integratiemodellen voor de ontwikkeling van nieuwe bots.

Unittests leveren documentatie op vanuit de schriftelijke bibliotheek.
Ontwikkelaars krijgen in één oogopslag een beeld van de aangemaakte bibliotheek. Botontwikkelaars kunnen lezen hoe de unittests van
andere ontwikkelaars zijn opgezet, hoe ze werken en hoe ze moeten
worden gebruikt.
In de fase van de unittests hanteert RevenYOU een reeks vooraf bepaalde regels voor het testen van bots om zeker te zijn dat de schriftelijke
code geldig is en dat de bot over de kernfuncties van een handelsbot
beschikt. De gebruiker kan daarnaast een eigen unittestcode aanmaken die bij de samenwerking met teams nog altijd slaagt voor de test,
zelfs na veel herhalingen.
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9.0 Volledige naleving van de wet- en regelgeving

“We doen alles
volgens het boekje;
strengere regelgeving
juichen we toe”
- De oprichters
- Colin Groos
van RevenYOU

9.1 Volledige naleving van de wet- en regelgeving

Samehang
met financiële
autoriteiten

Het doel van RevenYOU is om alle gebruikers een risicovrije toetreding te
bieden tot alle financiële markten.

Ons juridische team onderhoudt nauwe banden met de lokale financiële autoriteiten en regulerende instanties, en houdt zich aan alle
initiatieven op het gebied van veilig beleggen. Onze eigen gedragscode
zal strengere regelgeving overnemen zodra dit noodzakelijk wordt
geacht. Om die reden sluiten we sommige beleggingsstructuren, zoals
ongedekte shortposities, uit als beleggingsvorm.
RevenYOU heeft een open, wendbare en vooruitstrevende
aanpak ten aanzien van regulerende instanties.
Deze instanties kijken naar parameters als
leeftijd, status, land van herkomst, beleggingservaring,
uitwisselingsinstrument, derivaten, leverage, bedrag aan beschikbaar
kapitaal en risiconiveau. Het soort benodigde informatie verschilt
per land. RevenYOU houdt zich daarom aan alle lokale vereisten.
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9.2Volledige naleving van de wet- en regelgeving

Algemene
gedrags-code
(CoC)

RevenYOU beschouwt de Gedragscode
(Code of Conduct, CoC) als het reglement voor alle bedrijven. Hieronder volgt een kort overzicht van de in de CoC
vermelde verplichtingen:

Verantwoordelijk ondernemingsgedrag

Diversiteit en inclusie

Betrouwbare boekhouding en verslagen

Eigendomsrechten en bestuur

Belangenverstrengeling en eerlijke communicatie

Inbreuk en disciplinaire maatregelen
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9.3 Volledige naleving van de wet- en regelgeving

Begrippenlijst

Node:
Een node is een actief elektronisch
instrument dat is aangesloten op het
netwerk en in staat is informatie aan te

MVP: Minimal Viable Product

maken, te ontvangen of te verzenden
via onze communicatiekanalen

Bot: Robot, algoritme
API: Application Programming Interface
CPI: Consumer Price Index

Parsen:

Return on investment: , investeringsrendement
Parsen is het omzetten van tekst in
GPU: Graphics Processing Unit

datastructuren.

CPU: Central Processing Unit
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9.4 Volledige naleving van de wet- en regelgeving

Juridische
disclaimer
De whitepaper van RevenYOU is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan onderhevig zijn aan wijzigingen. RevenYOU kan niet
instaan voor de nauwkeurigheid van de uitspraken of conclusies in deze
whitepaper en wijst uitdrukkelijk alle verklaringen en garanties van de
hand (zowel uitdrukkelijk of impliciet, wettelijk of anderszins), inclusief
doch niet beperkt tot:

Verklaringen of garanties met betrekking tot verhandelbaarheid,
geschiktheid voor een bepaald doel, gepastheid, eigendom of niet-inbreuk
De nauwkeurigheid van en fouten in dit document

Inbreuk op rechten van derden.
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9.4 Volledige naleving van de wet- en regelgeving

Juridische
disclaimer

RevenYOU kan niet aansprakelijk worden gesteld

De whitepaper van RevenYOU bevat mogelijk

voor verlies of schade (direct noch indirect,

verwijzingen naar gegevens en sectorpublicaties

gevolgschade of enig(e) overig(e) verlies of

van derden.

schade) voortvloeiende uit het gebruik van,
verwijzing naar of vertrouwen op de inhoud van

Voor zover bij RevenYOU bekend, is de in deze

deze whitepaper, zelfs indien is gewezen op de

whitepaper gereproduceerde informatie juist

mogelijkheid dat er schade kan ontstaan.

en zijn de hierin opgenomen ramingen en veronderstellingen redelijk. Wij kunnen echter niet
instaan voor de juistheid of volledigheid van deze
gegevens. Hoewel de in deze whitepaper gereproduceerde informatie en gegevens naar beste
weten afkomstig is uit betrouwbare bronnen,
heeft RevenYOU geen onafhankelijke controles
uitgevoerd met betrekking tot deze informatie
of gegevens vanuit externe bronnen waarnaar
in deze whitepaper wordt verwezen, noch heeft
RevenYOU de onderliggende veronderstellingen
achterhaald waarop deze bronnen hebben vertrouwd.
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9.4 Volledige naleving van de wet- en regelgeving

Juridische
disclaimer

De voorverkoop is beoogd op toekomstig gebruik

De informatie in deze whitepaper is niet door

De voorverkoop kan worden beïnvloed door

van algorithmes op het RevenYOU-platform.

enige regelgevende autoriteit bestudeerd of

regulerende maatregelen, waaronder poten-

Alle opbrengsten die gedurende de voorverkoop

goedgekeurd. Een dergelijke actie heeft niet

tiële beperkingen op het eigendom, gebruik of

worden ontvangen, mogen vrijelijk door Reven-

plaatsgevonden of zal niet plaatsvinden kracht-

bezit van dergelijke bonussen.

YOU worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van

ens de wetgeving, wettelijke vereisten of regels

het bedrijf en de onderliggende technologische

van enig rechtsgebied. De publicatie, distributie

Regelgevende instanties of overige bevoeg-

infrastructuur.

of verspreiding van deze whitepaper houdt niet

de autoriteiten kunnen ons verplichten om

in dat aan toepasselijke wetgeving of wettelijke

de inrichting van de voorverkoop te herzien

vereisten is voldaan.

teneinde te voldoen aan wettelijke eisen of

De RevenYOU-whitepaper houdt geen prospectus of openbaarmakingsdocument in en is geen

overige overheids- of zakelijke verplichtingen.

aanbod tot verkoop, noch uitlokking van enig

Deelname aan de voorverkoop brengt een

Desalniettemin denkt RevenYOU alle com-

aanbod voor het kopen van enige investering of

wezenlijk risico met zich mee en kan bijzonde-

mercieel redelijke stappen te hebben gezet ter

financieel instrument in enig rechtsgebied.

re risico's met zich meebrengen die mogelijk

garantie dat de inrichting van de voorverkoop

leiden tot verlies van alle of een aanzienlijk deel

geen inbreuk maken op de toepasselijke wet-

van je bijdrage. Zie voor meer informatie over de

en regelgeving.

risico's van deelname aan de voorverkoop deze
whitepaper en de voorverkoop Terms & Conditions (T&C's). Zorg dat je de risico's van deelname
aan de voorverkoop hebt gelezen, begrepen en
bereid bent deze te aanvaarden voordat je op
enigerlei wijze bijdraagt aan RevenYOU.
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9.5 Volledige naleving van de wet- en regelgeving

WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT
VOORUITBLIKKENDE UITSPRAKEN
De whitepaper van RevenYOU bevat vooruitblikkende uitspraken en/of informatie (gezamenlijk: vooruitblikkende
uitspraken) met betrekking tot onze huidige verwachtingen van toekomstige ontwikkelingen. In sommige gevallen zijn
deze vooruitblikkende uitspraken te herkennen aan woorden of zinsneden als 'mogelijk', 'zullen', 'verwachten', 'anticiperen', 'beogen', 'ramen', 'beogen', 'plannen', 'trachten', 'van mening zijn', 'potentiële', 'blijven', 'zal/zullen waarschijnlijk'; of
de ontkennende vorm van deze begrippen; of overige soortgelijke uitdrukkingen die zijn bedoeld om vooruitblikkende
uitspraken aan te herkennen. RevenYOU heeft deze vooruitblikkende uitspraken gebaseerd op huidige prognoses omtrent toekomstige ontwikkelingen en financiële trends waarvan wij denken dat deze relevant zijn voor onze financiële
toestand, exploitatieresultaten, bedrijfsstrategie, financiële behoeften of de resultaten van de voorverkoop.
Naast uitspraken met betrekking tot de hier uiteengezette zaken bevat deze whitepaper vooruitblikkende uitspraken
met betrekking tot het voorgestelde bedrijfsmodel van RevenYOU. Het model vertegenwoordigt uitsluitend onze doelstellingen en is niet bedoeld als prognose, raming of voorspelling van toekomstige exploitatieresultaten.
Vooruitblikkende uitspraken zijn gebaseerd op bepaalde veronderstellingen en analyses die door RevenYOU zijn
gedaan/uitgevoerd in het licht van onze ervaring met en perceptie van historische trends, actuele omstandigheden en
verwachte toekomstige ontwikkelingen en overige factoren waarvan wij denken dat deze passend zijn, en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Hoewel de vooruitblikkende uitspraken in deze whitepaper zijn gebaseerd op
wat volgens RevenYOU redelijke veronderstellingen zijn, is er sprake van risico's, onzekerheden, aannamen en overige
factoren waardoor de feitelijke resultaten, prestaties en/of ervaringen van RevenYOU wezenlijk kunnen afwijken van de
verwachtingen die in de vooruitblikkende uitspraken worden geuit, geïmpliceerd of waargenomen. Gezien bovenvermelde risico's dienen prospectieve deelnemers aan de voorverkoop niet overmatig op deze vooruitblikkende uitspraken
te vertrouwen.
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