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Bots Trade better than 
humans 
 
We have put them in an app



Beleggen is nog nooit zo 
eenvoudig geweest. 

BOTS is een startup die het onmogelijke heeft gedaan: Wall Street level 
returns, toegankelijk voor iedereen met een smartphone. 76% van alle 
beurshandel in de wereld verloopt al lang via slimme handelsrobots (bots).


Alleen de grootste partijen ter wereld hebben de middelen om quants in te 
huren en hen de technologie te geven om goede bots te ontwikkelen. BOTS 
opent deze wereld door dit via een simpele app naar iedereen ter wereld te 
brengen. Financieel rendement door kunstmatige intelligentie. 


BOTS bouwt het grootste en meest toegankelijke handelsplatform voor 
algoritmen ter wereld.

BOTS BY REVENYOU



De grootste markt ter 
wereld? 

BOTS werkt aan toegang tot alle financiële markten: crypto, indices, 
valuta's, aandelen, opties, fondsen, startups en onroerend goed.


De geschatte inkomsten die kunnen worden behaald in deze markt, die 
vele miljarden groot is, zijn hoog. BOTS verdient transactiekosten voor het 
starten van een bot, elke keer dat de bot handelt en wanneer een 
gebruiker geld van de BOTS-app terugstort naar zijn account.
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BOTS BY REVENYOU



Wat is het 
geheim van 
BOTS? 

Wacht even, hier komt het: we hebben het systeem 
waar zelfs JP Morgan Chase van droomt:


BOTS is een open access bot ontwikkelingsplatform. 
Duizenden ontwikkelaars kunnen bots bouwen en 
daarmee veel geld verdienen. In de loop van de jaren 
zullen tienduizenden bots op het platform 
verschijnen. De focus op toegankelijkheid heeft 
geresulteerd in gemakkelijke toegang tot de beste 
investeringsrobots. U kiest de beste en klikt op Play.


"BOTS is voor beleggen 
wat YouTube is voor films 
en wat Spotify is voor 
muziek: wereldwijde 
democratisering van de 
slimste handelsalgoritmen." 

Michiel - Oprichter BOTS.

BOTS BY REVENYOU



Simpel.
Via de BOTS app kiest de gebruiker een succesvolle bot, drukt hij op start en 
profiteert hij van de uitgebreide kennis, training en uren van onderzoek en 
ervaring van anderen!


Toegankelijkheid is het belangrijkste 
De BOTS app is gratis te downloaden. Een gebruiker kan rondkijken en de 
verschillende bots met elkaar vergelijken. Door middel van duidelijke 
categorieën helpt BOTS de gebruikers het overzicht te behouden. De BOTS-
app laat zien welke rendementen de bots in het verleden hebben behaald. 
Vanaf € 50, - kan een gebruiker een bot activeren om hem te leren kennen. Zo 
kan de gebruiker wennen aan deze gloednieuwe bron van inkomsten! Bekijk 
ze gratis, we hebben ze al getest voor de gebruiker. Begin met een beetje 
geld, zodra je het leuk vindt, is het tijd voor het echte werk.


Open Source, zoals Lego 
Het kloppende hart van ons product zijn de bots, developers kunnen hun 
strategie aan ons leveren, maar ook handelaren die minder technisch zijn 
kunnen via de Bot Factory eenvoudig een strategie ontwikkelen. Op deze 
manier kunnen ontwikkelaars van over de hele wereld hun eigen Bot-creaties 
maken, in de toekomst kunnen ze ook de bots van andere mensen verbeteren 
om de beste resultaten te krijgen.


PRODUCT



“Toegankelijkheid is de sleutel.”
ROLLOUT



“Het BOTS handelsplatform maakt financiële 
gelijkheid mogelijk voor alle mensen op alle 
continenten van de wereld. BOTS biedt iedereen 
betrouwbare bronnen van rijkdom door mensen, 
technologie, plezier en innovatie samen te 
brengen in een app die de dienstensector en de 
samenleving transformeert." 
Michiel Stokman, BOTS CEO

Vision
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493.167 gebruikers 

hebben de BOTS app gedownload

Achievements 
App is live

Commercieel live sinds Mei 2020

MILESTONES

20% van de gebruikers stort geld op de BOTS app


60.400 betalende gebruikers

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

Gezamenlijke storting van alle BOTS app gebruikers:


€100 miljoen
Gebruikers kunnen de app downloaden in 


18 landen in Europa



Hier zijn we ook 
trots op
Onze ‘United World Exchange’ is live

dit is waar onze datalized assets worden uitgewisseld

MILESTONES

92,2% ROI

het gemiddelde rendement van onze top 20 best performing bots


€24.154.223 funding opgehaald

door 2000 crowdfunders / certificaathouders

Kosten per funded account


Dalen snel



Targets & Goals 2021
BEDRIJFS OVERZICHT

• Technisch beschikbaar in 60 landen in 3 continenten

• Commerciële introductie in 30 Europese landen. Startend in Engeland, Denemarken, 
België, Hongarije, Bulgarije en Spanje 

• AUM €132,42 miljoen

• Funded accounts: 125.500 

• Introductie van EU funds, uStock, uETF, uGold, uMetals, uForex, uOptions, uCrypto

• Technologie: United World Exchange, Trading Desk, BEM Api, Market Making, Bot 
Platform Bridges 

• Organisatie: 100 medewerkers | 80FTE



“Heb je de BOTS app al?”
VRAAGJE






