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Bots handelen 
beter dan mensen 
 
Wij hebben ze in 
een APP gestopt



Beleggen is nooit zo 
gemakkelijk geweest.
RevenYOU is een Hollandse startup die het onmogelijke heeft gedaan: 
Wallstreet niveau rendement, toegankelijk voor iedereen in een app. 76% van 
alle beurshandel in de wereld gaat al lang via slimme handelsrobots (Bots).


Alleen de grootste partijen in de wereld hebben de middelen om quants in te 
huren en hen de technologie te bieden om goede Bots te ontwikkelen.  
 
RevenYOU brengt dit nu naar iedereen in de wereld via BOTS. Financieel 
rendement via Artificial Intelligence.  
 
RevenYOU bouwt het grootste en toegankelijkste handelsplatform voor 
handelsrobots ter wereld.

BOTS BY REVENYOU



De grootste
markt ter wereld?
Bots by RevenYOU werkt aan toegang tot alle financiële markten; crypto, 
indexen, valuta, aandelen, opties en fondsen. 


Geschatte omzetten die behaald kunnen worden met de applicatie lopen tot in 
de tientallen miljarden euro's per jaar na een operationele periode van 5 jaar.

RevenYOU verdient aan transactie vergoedingen voor het starten van een bot, 
elke keer als de bot handelt en wanneer een gebruiker gelden van de BOTS 
app terug naar zijn rekening over maakt.
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Wat is het 
geheim van 
BOTS? 
Hou je vast, hier komt het: Aan de ene kant hebben 
wij het systeem waar zelfs JPMorgen van droomt: 


Platform functie:

Het open access Bot ontwikkelplatform. Hier kunnen 
duizenden ontwikkelaars Bots bouwen en heel veel 
geld verdienen. Tienduizenden bots zullen over de 
jaren op het platform verschijnen. 

De focus op toegankelijkheid heeft geleid tot 
gemakkelijke toegang tot de beste 
investeringsrobots. U kiest de beste en klikt op Play.

“Bots is voor beleggen wat 
Youtube is voor filmpjes, 
wat Spotify is voor muziek: 
Wereldwijde democratise-
ring van de slimste handels-
algoritmes.”

Michiel - oprichter BOTS.

BOTS BY REVENYOU



Interesse 
overtroffen.
Inmiddels hebben 4.000 van de 15.000 gebruikers 
gelden op de bots gestort. Dat is 73% meer dan wij 
hadden geanticipeerd en geeft ons een optimistische 
kijk op de toekomst. 
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“Wij gaan de handelswereld opschudden, 
handelen wordt net zo makkelijk als het 

gebruik van Spotify.”

ONS DOEL



Keep it simpel.
Via de App BOTS kiest de gebruiker een succesvolle bot, drukt op play en 
profiteert van andermans uitgebreide kennis, training, en uren aan onderzoek 
en ervaring! 


Toegankelijkheid staat voorop  
De BOTS app is gratis te downloaden. Een gebruiker kan rustig rondneuzen 
en de verschillende bots met elkaar vergelijken. Doormiddel van heldere 
categorien helpen wij de gebruikers om het overzicht te behouden. Wij laten 
zien welke rendementen de bots in het verleden gemaakt hebben. Vanaf €50,- 
kan een gebruiker een bot activeren om deze te leren kennen. Zo kan de 
gebruiker gewend raken aan deze gloednieuwe inkomstenbron! Bekijk ze 
gratis, wij hebben ze al voor de gebruiker getest. Begin met een beetje geld,  
zodra het bevalt is het tijd voor het echte werk. 


Open Source, als Lego 
Het kloppende hart van ons product, zijn de bots, ontwikkelaars kunnen hun 
strategie bij ons aanleveren maar ook handelaren die minder technisch zijn 
kunnen via de Bot Factory eenvoudig een strategie ontwikkelen. Zo kunnen 
developers van over de hele wereld hun eigen Bot creaties maken, in de 
toekomst kunnen zij ook bots van anderen verbeteren om de beste resultaten 
te krijgen. 

ONS DOEL



Hybrid 
Exchange.
Perfecte klantervaring 
Om een perfecte klantervaring te voltooien en extra winst te maken, hebben 
we onze eigen hybride exchange gebouwd en geïntegreerd. Klanten hoeven 
alleen een account aan te maken bij BOTS in plaats van vele accounts op 
verschillende beurzen. 


Lagere transactiekosten 
Onze Hybrid Exchange heeft corporate contracten met de grootste crypto 
beurzen. Door gebruik te maken van zakelijke rekeningen besparen wij op 
transactie kosten. De Hybrid Exchange geeft BOTS dus de mogelijkheid om 
een groot deel van de transacties die normaliter aan externe exchanges 
verlopen binnenshuis af te handelen. 

Zelf settelen 
Onze interne exchange maakt het mogelijk dat wij zelf kunnen settelen, wij 
kunnen zo 65% van alle fees die de klanten aan een externe exchange 
uitgeven als omzet rekenen.

Naast het gemak voor gebruiker betekent dit voor BOTS bijna een 
verviervoudiging in winst, zonder dat de gebruiker meer kwijt is aan 
transactiekosten.
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BUY

$50

RI3CHART SH4RPO

SELL

$100

HYBRID EXCHANGE

EXTERNAL
EXCHANGES



“Toegankelijkheid is de sleutel.”
KANSEN EN RISICO’S



Er kan er maar 
één de beste 
zijn.
Innovatie en toegankelijkheid zijn de kern van BOTS. 

Wij houden de concurrentie in de gaten. Geen enkele 
concurrent vinkt, zoals wij, de volgende punten.  

Het kan een beetje technisch zijn maar wij bieden in 
de komende jaren gefaseerd:  

Fractioneel handelen, Gamification, Backtesting, 
Platform functie, een eigen crypto/token, 0% fee, 
Algoritme handel, handels adviseur, High frequency 
trading, Aandelen, ETF’s, Opties, Cryptocurrencies, 
PSD2 integratie op onze eigen wijze.


“Wat wij aan het bouwen 
zijn bestond nog niet! 
Bots toegankelijk voor 
iedereen in de wereld. Hier 
is het eindelijk!”

Colin - oprichter BOTS.

KANSEN EN RISICO’S



Bots 
risicoanalyse.
BOTS heeft tien risicofactoren geïdentificeerd

De risicofactoren zijn gerangschikt op de twee 
assen: waarschijnlijkheid en de Impact op het 
bedrijfsmodel.

KANSEN EN RISICO’S
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Kopiëren  
businessmodel

Onzekerheid rondom 
juridische status  

Blockchain

Stagnerende 
toename  

algoritmes

Gemak  
uitbetalen

Beperkte adoptie  
door grote publiek

beperking toegang tot 
handelsplatformen

Slecht presterende 
algoritmes

kosten/moeite 
bank licenties

Schadelijke 
Hacks

Te weinig 
ontwikkelings-  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“We zijn stiekem best trots…”
MILESTONES



15.100 gebruikers
hebben onze app gedownload.

Dit hebben we al 
behaald.
App is live
en in gebruik; Payment providers zijn aan boord.

MILESTONES

63% van onze gebruikers stort geld op de bots


4.100 betalende gebruikers

Scan de QR code
om de app gemakkelijk op je 
telefoon te instaleren.

Gebruikers hebben gezamenlijk meer dan


€1,5 miljoen gestort op de bots
Op iTunes scoren we een


4,7 uit 5!



Backtesting van een algoritme op 6 jaar beursdata in slechts


1.477ms met een 15 min interval.

Ook hier zijn we trots 
op.
De ‘Bot Factory’ live
en developers kunnen nu algoritmes bouwen en testen.

MILESTONES

De Hybrid exchange is live
en verwerkt dagelijks duizenden trades.



22.060 uur gewerkt
om BOTS live te krijgen.

én laten we dit niet 
vergeten.
€2.966.520 geïnvesteerd
in het maken van de BOTS app.

MILESTONES

Met z’n alle hebben we zo’n


11.580 kopjes koffie op.☕



“Stap jij ook in BOTS?”
INVESTEREN EN AANDELEN



Deze certificaten van aandelen 
• zijn gemakkelijk, zonder notaris,

over te dragen aan anderen
• geven u geen vergader- of

stemrecht in de onderneming

Aanbiedingsverplichting 
• Certificaat-aandeelhouders zijn

verplicht zijn certificaten van
aandelen eerst aan de mede
(certificaat)aandeelhouder(s) aan te
bieden

Certificaten van 
aandelen
Het certificeren van aandelen of vermogen heeft tot 
doel om de rechten verbonden aan aandelen of 
vermogensbestanddelen te scheiden. Na 
certificering komt het winstrecht (economische recht) 
bij een ander te liggen dan het stemrecht 
(zeggenschapsrecht).


De RevenYOU/CMS Holding B.V. geeft de aandelen 
uit aan de stichting administratiekantoor, (STAK) 
CMS Holding. De investeerder wordt 
certificaathouder. Hierdoor blijft de onderneming 
slagvaardiger.


Huib Zeven van Zeven CS is de bestuursvoorzitter 
van deze STAK en behartigt ook de belangen van de 
leden.

RevenYOU / CMS Beheer B.V. 

Gedempte Oude Gracht 45 -47, 

2011GL Haarlem


www.revenyou.io


shareholders@revenyou.io


Colin Groos - oprichter BOTS. 

+31 6 15 439 193

Michiel Stokman - oprichter BOTS.

+31 6 21 504 482

Notaris Kienhuis 

Fonteinlaan 5  

2012 JG Haarlem  

kienhuis@de-notarissen.com 

+31 23 528 91 92

INVESTEREN EN AANDELEN
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24.09%

Shivai Holding 
B.V.

24.09%

Beeholding
B.V.

100%

RevenYOU
AG Swiss

100%

CMS 
Beheer BV

CMS Holding B.V.

100%

RevenYOUBOTS
LTD  UK

Overige zaken
Investeringsinformatie / businessplan. 
RevenYOU heeft een uitgebreid business plan gepubliceerd online. Wij raden 
u aan deze goed te bestuderen alvorens u de beslissing maakt te investeren in
de RevenYOU/CMS Holding. 

Meer dan alleen certificaathouder
Wij zoeken naar enthousiaste certificaathouders die grote of kleine bedragen 
investeren. Uit de voorgaande ronde hebben we geleerd dat alleen het 
ophalen van geld niet het belangrijkste is in een investeringsronde. 

De vele investeerders die in de Seed-ronde hebben geïnvesteerd zijn zeer 
betrokken en hebben individueel expertise in vakgebieden die RevenYOU 
aan het exploreren is. Dit contact met de aandeelhouders heeft RevenYOU al 
een stuk verder gebracht.

INVESTEREN EN AANDELEN












