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Voorwoord

Veel internetgebruikers hebben meermalen verhalen gehoord over de
onmogelijkheid om eerlijk zaken te doen via het internet en dat het uitsluitend
onervaren investeerders zijn, die reageren op aanbiedingen om het kapitaal via
het internet te vergroten. De herkomst van dergelijke geruchten is volkomen
duidelijk: ze worden verspreid door mensen, die, zoals het spreekwoord zegt,
beginnen zonder te bezinnen. Het is inderdaad zo, dat veel mensen, die geen
moeite hebben genomen om de bijzonderheden van lucratief investeren in het
internet te vernemen, in handen van zwendelaars terechtkomen, hun spaargeld
verliezen en een aanhoudende afkeer van alle vormen van e-business krijgen.

Zelfstandig alle aspecten van lucratief investeren uitknobbelen is uiterst
moeilijk. Handelen op de gis en uitsluitend op eigen intuïtie vertrouwen is niet
het beste, wat een potentiële invseteerder kan ondernemen. In de branche van
e-business wemelt het van oplichters en zwendelaars, die bereid zijn om elk
misdrijf te begaan om het eigen fortuin te vergroten. Maar dit geldt immers niet
alleen voor internet-vormen van zakendoen, in het reële leven zijn zulke
oplichters ook in de overvloed. Men kan niet eenduidig beweren dat alle
investeringsprojecten in het internet, die hoge inkomsten in het vooruitzicht
stellen, zwendelarijen en economische pyramides zijn. Dat is even onjuist als de
bewering dat alle banken en naamloze vennootschappen opgericht worden met
het doel de beleggers en de aandeelhouders het geld te ontnemen.

Oplichters zijn er op alle gebieden van economisch leven. Het feit dat ze
bestaan is echter geen aanleiding om een hele economische branche op de
zwarte lijst te zetten. Ja, het is inderdaad zo dat sommige deelnemers aan
lucratieve investeringsprojecten hun kapitaal verliezen, maar velen
vermeerderen het juist, vergroten het in vijf, tien, twintig en meer malen. En
het komt niet door het blinde spel van het toeval, niet door het draaien van het
fortuinrad. Er bestaat een aantal regels, wetmatigheden en bijzonderheden, na
kennisneming waarvan de investeerder zich op zijn minst van een schadeloze
deelneming aan zulke programma’s verzekert. Voordat er in een lucratief
project geïnvesteerd wordt, is het noozakelijk kennis van al het aanwezige
materiaal te nemen. Veel mensen hebben een enorm fortuin gemaakt door aan
HYIP deel te nemen, na lange jaren van succesvol spelen in deze economische
branche hebben ze alle bijzonderheden en eigenaardigheden van succesvol
investeren daarin tot in de puntjes vernomen. Uiteraard worden dergelijke
gegevens niet geheimgehouden, aan elke potentiële investeerder wordt de
mogelijkheid geboden ze aandachtig te vernemen.

Deze brochure bevat gegevens over lucratieve investeringsprojecten, die
deelnemers aan deze programma’s na lange jaren van succesvol ondernemen
hebben verzameld. Ervaren economen, beroemde financiërs en invloedrijke
grootindustrielen zijn niet vies van deelnemen aan dergelijke programma’s.
Maar, in tegenstelling tot een gewone burger, proberen ze eerst kennis van alle
aspecten van de activiteiten te nemen, zich in de bijzonderheden in te leven,
de details te begrijpen. Deze brochure is het product van serieus
onderzoekwerk, het resultaat van de synthese van de theorie en de praktijk.



Na deze brochure gelezen te hebben, zult u begrijpen hoe u de juiste HYIP moet
kiezen, hoe u daarin het effectiefst investeert, hoe u uw eigen kapitaal
behoudt, en hoe u oplichters van eerlijke ondernemrs onderscheidt.



Algemene informatie

Investeren in het internet

Er is een enorm aantal mogelijkheden om het kapitaal te beleggen. Men kan het
spaargeld op een bankrekening storten, men kan aandelen van een bekend
bedrijf aanschaffen, men kan kunstwerken kopen, en ook vastgoed. Zoals echter
welbekend is, hebbben veel potentiële particuliere investeerders niet voldoende
kapitaal om het effectief te beleggen: vastgoed, kunstwerken, aandelen van
grootbedrijven – dit alles valt buiten hun bereik. De procenten op de
bankrekening, die van kleine bedragen komen, zullen echter lachwekkend zijn.

Wat moet een particuliere investeerder dan doen? Van het “grote” spel is hij
uitgesloten, kleine beleggingen stellen niets dan hoofdpijn en verloren tijd in
het vooruitzicht. Die potentiële investeerders schieten zogenaamde HYIP’s (High
Yield Income Programs, Lucratieve Investeringsprogramma’s) te hulp. Door van
speciale internet-services gebruik te maken, investeert u een bepaald bedrag
(de investeringsdrempel is in de regel uiterst laag), waarna u procenten van uw
beleggingen binnen een afgesproken termijn krijgt. Procenten worden ofwel
dagelijks, ofwel wekelijks, ofwel maandelijks uitbetaald. De grootte ervan
variërt van 0,3% tot 3% per dag. De investeerder “maakt” al het belegde binnen
een mum van tijd, waarna hij zuivere winst begint te maken.

Zijn HYIP’s profitabel? Ja, absoluut. Een particuliere investeerder heeft
praktisch geen mogelijkheiden om een klein bedrag effectief te beleggen en
daarvan stabiel een goede opbrengst te verwerven. Een particulier, die niet
over voldoende kapitaal, reputatie, serieuze zakenpartners, uitgewerkte
schema’s en benodigde relaties beschikt, is praktisch volkomen uitgesloten van
serieuze investeringsactiviteiten en “groot” spel op de effectenbeurs. Door aan
HYIP deel te nemen krijgt een particuliere investeerder een soort bemiddelaar,
die, beschikkend over alle kennis en mogelijkheden, waar de belegger niet over
beschikt, in plaats van hem geldmiddelen zal onderbrengen.

Gaat deelnemen aan HYIP’s gepaard met risico? Ja, uiteraard. Zoals elke
investeringsactiviteit, zijn lucratieve investeringsprogramma’s een risicovolle
onderneming. Niemand zou ooit garantie kunnen geven dat middelen, die door
de organisateurs van de HYIP in een of ander project zijn ondergebracht,
werkelijk maximale winst zullen opbrengen. Echter, vakkundige specialisten,
die lucratieve schema’s uitwerken, stellen zich altijd veilig. Een deel van de
middelen wordt besteed aan financiële projecten met een maximale zekerheid,
wat de beleggers op zijn minst het behoud van hun investeringen garandeert.

HYIP

Laten we nu de vraag wat HYIP is en waarmee het gepaard gaat uitgebreider
beantwoorden. Lucratieve investeringsprogramma’s komen niet alleen in het
net voor. Met deze term worden alle investeringen aangeduid, die meer
opbrengen, dan een depositorekening met een standaardopbrengst van 4-5% per
jaar.



Er bestaat een groot aantal offline-HYIP’s, ze worden allemaal bestuurd door
geregistreerde bedrijven en zorgen voor een stabiel hoge opbrengst. De
toetredingsdrempel, oftewel de minimale belegging om aan het project deel te
mogen nemen, bedraagt in de regel echter een bedrag van 500000$ tot
tientallen miljoenen. Uiteraard is een particuliere investeerder, die niet over
aanzienlijke spaarsommen beschikt uitgesloten van deelname aan offline
lucratieve investeringsprogramma’s.

Voor gewone burgers blijven online HYIP’s de enige uitkomst. In tegenstelling
tot offline-programma’s zijn lucratieve investeringsprojecten in het interenet in
het algemeen minimaal transparent. Meestal beschikken de deelnemers over
geen enkele gegevens over de organisators ervan, hebben ze geen juridisch
adres van het bedrijf. De voornaamste inkomensbronnen van offline HYIP’s zijn
spel op de effectenbeurs, handel in vastgoed, investeringen op de valutamarkt
FOREX. Online HYIP’s gaan er uitermate zelden over tot het verschafen van
reële informatie over hun commerciële activiteiten, daarom kunnen hun
inkomensbronnen van alles zijn; deze gegevens verifiëren is meestal onmogelijk.
Menigmaal wordt de informatie niet geheimgehouden om van de klanten
verborgen te worden gehouden, maar met het doel het eigen “know-how” te
beschermen. De concurrentie op de HYIP-markt is tamelijk hoog, darom heeft
het bedrijf, dat in staat is de meest rationele wijze van beheer over
investeringsmiddelen te bieden, de meeste kansen op succes.

De wijze waarop ons bedrijf winst maakt, ligt het dichtst bij methoden, die de
meest succesvolle offline-HYIP’s gebruiken. Een deel van de
financiëringsmiddelen beleggen we in uitermate betrouwbare financiële
projecten, om daarmee de beleggers tegen verlies van hun kapitaal te
verzekeren. Met andere middelen schaffen we risicovolle waardepapieren aan,
voor de rekening waarvan het voornaamste deel van de winst komt.

Wat de termijn van de dividenduitkeringen betreft, kunnen alle oniline HYIP’s
(verder zullen we ze gewoon HYIP’s noemen) verdeeld worden in dagelijkse,
wekelijkse en maandelijkse. Dagelijkse HYIP’s keren elke dag tussen 1-7% uit;
wekelijkse  - 7-50% elke week; maandelijkse – 20-200% elke maand.

Het principe van samenwerking met een HYIP is uiterst simpel. U registreert
zich bij het systeem, maakt een rekening bij het systeem van internationale
internetoverschrijvingen aan en investeert een bepaald bedrag in het project.
Vanaf de tweede dag, meteen nadat het belegde geld winst begint op te
brengen, worden de afgesproken afbetalingen op uw rekening gestort.

Door al het bovenstaande samen te vatten, krijgen we het volgende schema: de
organisators van het programma inzamelen beleggingen bij investeerders, die
niet over voldoende geldmiddelen beschikken om aan grote offline lucratieve
investeringsschema’s deel te nemen. Vervolgens, door van uitgewerkte
schema’s gebruik te maken, investeren ze het kapitaal profijtelijk, en keren een
deel van de winst uit aan de beleggers. Eigenlijk is HYIP voor beleggers een van
de meest profitabele vormen van wederzijds winstgevende samenwerking.
Dankzij accumulatie zorgen geldmiddelen, die eerder van serieuze economische
processen uitgesloten waren, voor winst.



Doordachte modellen stellen deelnemers aan HYIP in staat maximaal hoge
inkomens te krijgen, het verwerven waarvan op een andere wijze voor een
particuliere investeerder onmogelijk is.

Ponzi

Hoe zorgt u ervoor om uit handen van oplichters te blijven? Dit probleem houdt
praktisch alle deelnemers aan lucratieve investeringsprojecten bezig. Doordat
de constructie van een HYIP een volledige ondoorzichtigheid van uitgevoerde
economische operaties inhoudt, organiseren allerlei zwendelaars valse
projecten en geven ze voor reële investeringsprogramma’s uit, waarna, na de
klanten een aanzienlijke som geld afgenomen te hebben, ze hun activiteiten
abrupt beëindigen.

Een van de meest verbreide zwendelarijvormen is Ponzi. Ponzi is een klassieke
financiële pyramide, waarin de winst niet dankzij effectieve economische
activiteiten wordt gemaakt, maar door het aantrekken van beleggingen van
nieuwe deelnemers aan het project. Dergelijke projecten lijken op een slang,
die zijn eigen staart opeet. Tot een bepaald moment krijgt men de indruk van
bestendigheid en stabiliteit, omdat de dividenden betaald worden uit het geld,
dat door nieuwe deelnemers in het programma geïnvesteerd wordt. Maar deze
indruk is misleidend. Op een gegeven ogenblik stagneert het project, nieuwe
deelnemers treden dan niet meer toe tot het project en de pyramide valt uit
elkaar. Trouwens, soms wachten de oprichters niet eens op die fase, maar
maken zich met al het geaccumuleerde geld weg. In de regel komen de klanten
dat pas te weten wanneer de afgesproken procenten niet meer op hun rekening
gestort worden.

Hoe kan een Ponzi van een echte HYIP onderscheiden worden? Er is een aantal
kenmerken, die er indirect op toe wijst dat het project een affaire kan zijn. Ten
eerste zijn dat te grote dagelijkse dividenden. Als u een HYIP aangeboden
wordt, waarbij u dagelijks 30% uitbetaald krijgt, denkt u dan na over de vraag
waarmee de oprichters een dergelijke winstgevendheid willen waarborgen. Ten
tweede zijn dat te grote partnerdividenden. Serieuze lucratieve
investereingsprojecten zijn altijd open voor een wederzijds winstgevende
samenwerking, maar hun basisdoel blijft het maken van de winst dankzij
effectieve investeringsactiviteiten. Daarom is het de moeite waard na te denken
over de vraag of de klanten misschien zelf als enige inkomstenbron worden
gebruikt, als u aangeboden wordt meer dan 10% voor elke nieuwverworven lid te
krijgen. En tenslotte, een onverzorgde vormgeving van de website en een van
andere bronnen gestolen inhoud. De oprichters van Ponzi-projecten weten van
tevoren dat het programma na een bepaalde termijn ophoudt te bestaan,
daarom schenken ze geen aandacht aan de creatie van een functionele design
en informatieaanvulling.

Een andere wijdverbreide vorm van zwendelarij zijn zogenaamde “Gouden
spellen”. Zij zijn eigenlijk Ponzi’s in het klein, die voor een termijn van enkele
dagen of weken aan de gang worden gebracht. Het enige verschil van Ponzi-
projecten is dat ze van het begin af aan als financiële pyramides gepositioneerd
worden.



Gebruikers beleggen er geldmiddelen, waarna ze winst maken, als ze bijtijds
het programma verlaten. Zo niet – dan verliezen ze al het ingezette geld. Er
bestaat een aantal variaties van het “Gouden Spel”, maar ze komen allemaal op
spel op snelheid neer. Met serieuze HYIP-projecten hebben dergelijke
programma’s uiteraard niets te maken.

Sommige mensen doen graag aan “Gouden Spellen” mee, zelfs aan
overduidelijke Ponzi’s. Uiteraard kunnen dergelijke projecten snel voor een
solide opbrengst zorgen, maar u moet niet uit het oog verliezen dat ze u even
snel failliet kunnen maken. Sterker nog, de kunst zich snel te oriënteren en de
juiste termijn van deelname aan het project juist te berekenen zal u lang niet
altijd kunnen helpen bij deelname aan dergelijke projecten. Menigmaal doen
vrienden en kennisen van de oprichters als lokaas mee aan de projecten;
uiteraard krijgen alleen zij de winst, omdat ze over alle vertrouwelijke
informatie beschikken.
De risicograad is bij deelname aan dergelijke programma’s het veelvoud van dat
bij serieuze HYIP’s. En de kans op opbrengst is veel lager.

Als u doelbewust uw geluk met Ponzi’s wilt beproeven, wees zich er dan van
bewust dat uw winst, als u plotseling toch geluk hebt, aan het faillisement van
andere mensen te danken is. Vergeet niet dat financiële pyramide’s onwettig
zijn, en dat hun makers streng bestraft worden door de politie.

Indien u op zoek bent naar een interessante HYIP-project en op een pyramide
vreest te stuiten, let dan  aandachtig op de voorwaarden, die de oprichters van
de programma’s bieden. Analyseer het aanbod, vergelijk de gegeven cijfers met
eerder beschreven “verdachte” kenmerken. Begin pas met serieuze
beleggingen, als u zich ervan overtuigd hebt dat het project geen gevaar vormt:
investeer eerst een klein bedrag. En pas later, wanneer u ervan overtuigd wordt
dat de dividenden regelmatig op uw rekening gestort worden, kunt de rest van
het geld investeren.



Betalingssystemen

Tegenwoordig horen virtuele geldmiddelen van verschillende betalingsystemen
tot algemeen aanvaarde middelen van online-transacties. Het geld van de
betalingssystemen E-gold, EvoCash, E-Bullion, INTGold, NetPay, GoldMoney,
StormPay, Pecunix kan als de officiële valuta van de virtuele wereld worden
beschouwd. Met behulp van virtueel geld worden dagelijks grote deals gesloten,
worden vastgoed, kunstwerken, auto’s, waardepapieren aangeschaft. En voor
zuiver online vormen van economische activiteiten, zoals het aanschaffen van
webhosting of spel in een online casino, zijn geldmiddelen van virtuele
betalingssystemen volkomen onmisbaar. Werk met contant geld, cheques,
geldovermakingen zou het leven van de bewoners van het Wereldwijde Web
serieus kunnen bemoelijken. Virtuele geldmiddelen zijn speciaal voor gebruikers
van het web ontworpen, ze maken het mogelijk om binnen enkele ogenblikken
een deal te sluiten of een transactie te maken.

Het zijn juist virtuele betalingssystemen, waarmee men in HYIP’s investeert.

We vertellen nu iets uitgebreider over elke van de meest populaire
betalingssystemen.

E-gold

Het systeem is in 1996 opgericht, de dagelijkse omzet gaat boven een bedrag
van anderhalf miljoen dollar. E-Gold bestuurt het bedrijf Gold&Silver Reserve.

Geldmiddelen van het betalingssysteem E-Gold zijn in edelmetalen uitgedrukt,
dus zijn de rekeningen van de gebruiker met geen enkele van de nationale
valuta’s verbonden, wat internationale transacties aanzienlijk vereenvooudigt.
Rekeningen die bij E-Gold worden aangemaakt, zijn absoluut anomiem en
maximaal betrouwbaar.

Door een rekening bij E-gold aan te maken, investeert u feitelijk in
edelmetalen. In tegenstelling tot nationale valuta’s zijn ze uitermate stabiel:
gedurende financiële crises verliezen zilver, goud, platina en palladium niet
alleen hun waarde niet, maar, integendeel, ze worden duurder. E-gold houdt de
middelen van zijn klanten in de vorm van reëel goud in de voornaamste
wereldbewaarplaatsen (in Londen, Zürich, Dubai); ze worden gewaarborgd door
garanties van Amerikaanse en Zwitserse banken. Het bedrijf staat onder
bescherming van de grootste bank in de wereld – JP Morgan Chase Bank, New
York.

Gebruikers van het systeem E-gold wordt het hele spectrum van middelen om de
rekeninig aan te vullen aangeboden: overschrijving via de bank (wire transfer),
creditcards, contante inbreng (cash deposit), WU, American Express enzovoort.



E-gold is het meest handige en effectieve systeem van internationale virtuele
overschrijvingen. Het is optimaal voor deelname aan lucratieve
investeringsprogramma’s, omdat het gebruikers in staat stelt het verdiende geld
meteen te ontvangen.

Als u nog geen rekening bij E-gold heeft, kunt u hem gratis aanmaken op de
volgende webadres – https://www.e-gold.com/newacct.

EvoCash

Het systeem is in 2001 gecreëerd. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd, vormt
het een waardig alternatief van E-gold. Het bedrijf heeft vertegenwoordigingen
in de VS en Europa, maar ze valt onder de jurusdictie van Dominica. Het
systeem baseert zich vooral op maximale betrouwbaarheid en extreme
veiligheid. Beleggingen en overschrijvingen, die met behulp van het
betalingssysteem EvoCash tot stand gebracht worden, zijn zeer goed beveiligd
tegen alle pogingen tot ongesancitioneerde toegang.

Het geldmiddel van dit systeem is de evo. Een evo is gelijk aan een USA dollar,
maar de koers van de valuta hangt niet af van de schommelingen van de
dollarkoers. De overschrijving van een EvoCash-rekening naar een andere is niet
onderworpen aan comissie.

Het enige serieuze nadeel van het systeem is de relatief lange termijn van de
storting van geldmiddelen. Terwijl bij andere systemen het geld ogenblikkelijk
of met een minimaal opounthoud gestort wordt, duurt deze procedure bij het
betalingssysteem EvoCash tussen twee uur en een heel etmaal.

U kunt een nieuwe account bij EvoCash aanmaken door de website van het
systeem te bezoeken - https://www.evocash.com.

E-Bullion

Het systeem van virtuele geldoverschrijvingen E-Bullion is geregistreerd in de
Republiek Panama, maar het beschikt over een rij vertegenwoordigingen over
de hele wereld. Net als bij E-Gold zijn alle geldmiddelen bij dit systeem
gewaarborgd door goud, platina en zilver.

De rekening aanvullen bij het systeem E-Bullion kan op een aantal verschillende
manieren, waaronder met behulp van het betalingssysteem E-Gold.

De prijs van de service is bijzonder billig, daarom hebben veel gebruikers juist
voor E-Bullion gekozen. Voor de overschrijving van geldmiddelen van de ene
rekening naar een andere wordt een comissie van 25 cent gegeven.

Een account bij het virtuele betalingssysteem E-Bullion aanmaken kunt u op de
site van het project - http://www.e-bullion.com.

INTGold



Het virtuele betalingssysteem INTGold is in 2002 opgericht. Het bedrijf is
geregistreerd in Texas, al haar vertegenwoordigingen bevinden zich op het
grondgebied van de Verenigde Staten.

Al het spaargeld, dat op de rekeningen van het systeem INTGold wordt bewaard,
wordt gewaarborgd door goud en zilver. Er wordt geen geld voor het onderhoud
van een account geheven. Alle transacties worden realtime uitgevoerd, de
gebruikers van het systeem hoeven hun tijd niet te verdoen aan het wachten op
de beëindiging van de operatie.

Het geld op de rekening storten kan met een rechtstreekse overschrijving van E-
Gold, door middel van Western Union en Direct Cash Deposit, via een creditcard
of een bankovermaking.

INTGold keert dividenden uit voor de transacties van referals en biedt de
gebruikers aan het partnerprogramma voor realistaie van debetkaarten deel te
nemen: voor elke verkoop aan een partner wordt een premie ter grootte van vijf
dollar op de rekening gestort.

Een nieuwe account bij het virtuele betalingssysteem INTGold aanmaken kan op
de website -  https://intgold.com.

NetPay

NetPay is in het begin van 2001 op de markt verschenen en wordt sindsdien
beschouwd als een van de meest betrouwbare en serieuze virtuele
betalingssystemen. Het is geregistreerd in de Republiek Panama en heeft een
groot aantal klanten.

Alle geldmiddelen, die op rekeningen van NetPay zijn gestort, worden met goud
gewaarborgd.

Geldmiddelen worden realtime overgemaakt op de rekeningen van het systeem
NetPay. Het bedrijf werkt nauw samen met andere virtuele betalingssystemen,
waaronder E-Gold.

Het aanmaken van een account is gratis, er wordt geen aanvullende prijs voor
de service berekend. Het geld kan aan het systeem worden overgemaakt door
middel van een bankoverschrijving, of door het van een ander betalingssysteem
over te maken. De grootte van de comissie bedraagt 1% van de totale som.

NetPay betaalt 15% uit voor elke referal, die een debetkaart heeft besteld.

Een account bij het virtuele betalingssysteem NetPay aanmaken kunt u op het
volgende webadres - https://www.netpay.tv.

GoldMoney

Het systeem GoldMoney is in 2001 opgericht. Zoals uit de naam blijkt, worden
de geldmiddelen, die op zijn bankrekeningen zijn gestort, met goud
gewaarborgd. De goudreserve zelf wordt in Londen bewaard.



Over elke geldoverschrijving, die binnen het systeem geschiedt, wordt 1% van
de som geheven. Voor de dienstverlening wordt maandelijks 0,01 gram goud
ingevorderd.

In het algemeen is het systeem voldoende betrouwbaar en effectief. Duizenden
beleggers over de hele wereld geven er de voorkeur aan hun geld op de
rekeningen van GoldMoney te bewaren.

Zich registreren bij het virtuele betalingssysteem GoldMoney kunt u op de
website van het bedrijf  - http://goldmoney.com.

StormPay

Het systeem StormPay is in 2002 op de markt gekomen en heeft zich zeer snel
ontwikkeld tot een van de leidende bedrijven in de wereld van virtuele
betalingssystemen.

De overschrijvingen geschieden door middel van e-mail, dat houdt in dat het
noodzakelijk is het e-mail-adres van de gebruiker te geven om een transactie te
sluiten. Het systeem biedt een referal-systeem met zes niveaus, elk niveau is
2,5% waard.

De comissie bedraagt bij elke transactie 2,9% van het over te schrijven geld plus
39 cent. Het minimale over te schrijven bedrag is gelijk aan één dollar.

De registratie bij het systeem is uiterst simpel en vereist geen verstrekking van
wat voor soort speciale legitimatie dan ook. Een account aanmaken kan op de
URL https://www.stormpay.com.

Pecunix

Pecunix is een van de meest betrouwbare virtuele betalingssystemen. Om de
gebruikersaccounts te beschermen worden speciale beschermingsleutels PGP
gebruikt. Virtueel geld in dit systeem is verbonden aan alle primaire
wereldvaluta’s.

Gebruikers, die hun accountgegevens kwijtgeraakt zijn, betalen een boete ter
grootte van 5 gram goud.

Het systeem heeft redelijk ingewikkelde en gecompiceerde betalingsregels, die
u op de website van het bedrijf in de details kunt vernemen.

Zich registreren bij het virtuele betalingssysteem Pecunix en kennis nemen van
de bijzonderheden van de waarborging van de transacties kunt u op de officiële
site van het bedrijf - http://pecunix.com.



Veiligheid bij het werken met virtuele
betalingssystemen

Geen enkel virtueel betalingssysteem, hoe betrouwbaar het ook is, kan u een
volkomen bescherming tegen ongesanctioneerde toegang bieden. Alleen door
zich aan veiligheidsregeks te houden, kan men voor het behoud van de
geldmiddelen zorgen. Een enorm aantal inbraken gebeurt door onachtzaamheid
en onoplettendheid van de accounthouders zelf. Er bestaat een aantal regels,
het absolute houden waaraan de gebruikers helpt zich maximaal tegen
oplichters te beschermen.

1. Het operationele systeem Windows biedt de gebruiker aan wachtwoorden
automatisch in te vullen. Hoewel deze optie van pas kan komen bij het
werken met sommige resources, wordt het absoluut niet aanbevolen die
bij toegang tot accounts van virtuele betalingssystemen te gebruiken.
Anders zal het de boosdoener geen enkele moeite kosten uw
registratiegegevens te roven en vervolgens uw virtuele beurs leeg te
maken.

2. Het is noodzakelijk om alle files, die voor het werk met sommige virtuele
betalingssystemen benodigd zijn, op diskettes of beschermde discs te
bewaren, waartoe de toegang slechts verschaft moet worden op het
ogenblik dat het werk met de keeper begint.

3. Open nooit e-mails, die van onbekende adressen verzonden zijn.
Dergelijke brieven kunnen virussen en Troyans bevatten, met behulp
waarvan de boosdoenders in staat zijn de login en het wachtwoord van
uw account te roven. Stel een mail-programma in, die het mogelijk
maakt e-mails met potentieel gevaarlijke bijlagen onschadelijk te maken,
controleer inkomende e-mails met behulp van speciale
antivirusprogramma’s.

4. Maak nooit gebruik van links, die onbekende personen verzenden. Indien
u op een onbekende internetpagina bent gekomen, vul daar vooral geen
velden in en registreer zich niet. Ga nooit akkoord met het downloaden
van programmaondersteuning, die u opdringerig aangeboden wordt. Veel
van dergelijke pagina’s worden gecreëerd om de klant spyware aan te
smeren.

5. Op uw persoonscomputer moeten altijd een antivirus-progrmma en een
firewall zijn geïnstalleerd. Het gebruik van deze programma’s helpt de
kans op een aanval van buiten te minimiseren. De antivirus beschermt u
tegen schadelijke programma’s en de firewall zorgt voor de mogelijkheid
hackersaanvallen af te slaan.

6. Sla geen acht op brieven die zijn ondergetekend door de dienst van
technische ondersteuning van het door u gebruikte virtuele
betalingssysteem. In de regel worden ze door boosdoeners verzonden, die
erop rekenen dat de accounthouders, gelovend in de problemen met het
functioneren van het systeem die plaats zouden hebben gevonden, hun
accountgegevens, login en wachtwoord naar het fictieve adres zullen



verzenden. Als u er niet zeker van bent, dat het vertegenwoordigers van
de dienst van technische ondersteuning zijn, die contact met u leggen, is
het het beste naar het officiele adres te schrijven en de details te
preciseren. Zeer waarschijnlijk krijgt u het antwoord dat er nooit en te
nimmer berichten met de eis het wachtwoord te versturen zijn
verzonden, en dat het gewone oplichters waren die hebben geprobeerd
met u contact te leggen.

7. Download nooit programma’s, die bedoeld zijn om andermans virtuele
beurzen te kraken of om de hoeveelheid geld op uw eigen rekening te
vergroten. Dergelijke bijlagen bestaan niet, ze dienen als dekmantel om
Troyans te versturen. In plaats van aanvullenmde middelen op uw
rekening te genereren, zult u het waarschijnlijkst uw spaargeld gewoon
verliezen. De makers van virtuele betalingssystemen behandelen de
kwestie van de voorziening van de veiligheid van hun beurzen uitermate
serieus en het is onmogelijk ze te kraken met behulp van een kleine
bijlage, die door een amateurprogrammist is gemaakt. Het is echter wel
mogelijk de login en het wachtwoord van de gebruiker, die zich ten koste
van anderen heeft besloten te verrijken, te roven.

8. Verander uw wachtwoorden op zijn minst wekelijks. Zelfs als de
boosdoener erin geslaagd is toegang tot uw account te krijgen, zult u,
door het wachtwoord te veranderen, hem de mogelijkheid om over de
geldmiddelen op uw rekening te beschikken, ontnemen.

Vergeet bovendien niet de klaarblijkelijke methoden om de informatie
confidentieel te houden. Bijvoorbeeld is het niet zo slim om het wachtwoord
voor de toegang tot de rekening van het virtuele betalingssysteem op een
papiertje te notereb en het vervolgens op een goed zichtbare plek achter te
laten. Het wachtwoord moet niet simpel en klaarblijkelijk zijn, het is niet aan
te raden uw geboortedatum, vaste telefoonnummer of naam te gebruiken. Het
beste wachtwoord is een onsamenhangende rij van letters en cijfers. Zo een
wachtwoord creëeren is het meest ingewikkeld en het raden ervan is praktisch
onmogelijk.

Als u zich aan deze eenvoudige regels houdt, zult u onaangename situaties
vermijden en uw virtuele spaargeld tegen dieven beschermen.



Investeringen in HYIP

Hoe de winst gemaakt wordt

Veel potentiële deelnemers aan lucratieve invetseringsprojecten houden zich
bezig met de vraag: waar halen de oprichters zulke aanzienlijke middelen
vandaan dat ze in staat zijn regelmatig dergelijke serieuze procenten uit te
betalen. De opbrengsten komen uiteraard niet uit het niets. Bij serieuze HYIP’s
zijn het ervaren economen, die effectieve investeringsschema’s uitwerken;
professionals, die een veelheid aan lucratieve projecten uitgewerkt en tot stand
gebracht  hebben.

Welnu, de voornaamste inkomstenbronnen van High Yield Income Programs zijn
als volgt:

1. Investeringen op de valutamarkt FOREX.
2. Handel in aandelen van verschillende bedrijven op internationale

effectenbeurzen.
3. Deelnemen aan verscheidene commerciële totalisators.
4. De belegging van finaciën in lucratieve ondernemingen.
5. Invoer en uitvoer van schaarse goederen.

Dus gebruiken organisators van de programma’s de geaccumuleerde
geldmiddelen van de deelnemers feitelijk als omzetkapitaal. Vervolgens, door in
lucratieve projecten te investeren en de offshore-status actief te gebruiken,
maken ze winst, die niet belast wordt. Zodoende worden bedragen verdiend,
die voldoende zijn zowel voor het onderhouden van de activiteiten van de HYIP
zelf en de uitkering van de afschrijvingen aan de beleggers, als voor de verdere
uitbreiding van het programma.

Op gewone burgers, die niets van ingewikkelde economische procesen afweten,
kan het irreëel overkomen dat het belegde bedrag zich letterlijk binnen een
maand kan vertweevoudigen en zelfs verdrievoudigen. Een ervaren investeerder
kan altijd voorspellen, welke beleggingen winst zullen geven en welke,
integendeel, verlies. Beschikkend over een uitgebreide lading van kennis en een
aanzienlijke ervaring, is hij in staat gemakkelijk winst te halen uit het
schommelen van de prijs van deze of gene goederen.

Veel investeerders hebben een enorm fortuin vergaard aan het schommelen van
de valutawiselkoers. Een trader, die bekend is met de bijzonderheden van de
valutamarkt, kan het geplaatste kapitaal binnen enkele uren vertweevoudigen.
Laten we een voorbeeld geven. Stel dat de trader over $100 beschikt en dat hij
van plan is op de verlaging van de eurokoers en een verhoging van de
dollarkoers te spelen. De trader leent $9900 interestvrij en verkoopt reeds
$10000. Vervolgens koopt hij met het verkregen geld euro’s voor de koers van
0,9755, en over enkele uren verkoopt hij ze door voor de koers van 0,9845.
Nadat hij de brocker $9900 teruggeeft, is de netto-winst van de investeerder
gelijk aan 90 dollar. Oftewel is de deposito met 90% toegenomen in minder dan
één etmaal.

Uiteraard kan een poging tot spelen op de schommelingen van de valutakoers
voor een onervaren investeerder in een financieel debacle uitmonden. In plaats



van de verwachte winst lijdt hij aanzienlijk verlies. Eigenlijk bestaat de rol van
alle lucratieve investeringsprojecten juist uit het creëren van een zekere
primaire geldfonds uit de beleggingen van de investeerders, waarna, door
verscheidene economische schema’s te gebruiken, ze het over winstgevende
projecten verdelen. In het binnenste van een HYIP vinden geen
productieprocessen plaats, de organisators van het project beheren
eenvoudigweg uw kapitaal, helpen het te vergroten. HYIP is een bemiddelaar
tussen een particuliere investeerder, die geen mogelijkheden en kennis heeft
voor een effectief spel op marktschommelingen, en lucratieve economische
subjecten.

Uiteraard kunnen geldmiddelen nog op vele andere manieren niet minder
effectief belegd worden, dan met spelen op valutaschommelingen.
Bijvoorbeeld, door waardepaieren van stabiel functionerende financiële
organisaties van ontwikkelingslanden aan te schaffen. Dergelijke
financiëringsintrumenten zijn wel risicovol, maar dit risico wordt door de grote
winstgevendheid gecompenseerd. Daarnaast geven de managers van serieuze
HYIP’s er de voorkeur aan zich veilig te stellen en een deel van het ingelegde
geld in waardeparieren van bedrijven met een hoge betrouwbaarheidsgraad te
plaatsen.

Serieuze HYIP’s zullen hun klanten nooit bedriegen, omdat lucratieve
investeringsprojecten een ideaal voorbeeld van wederzijds profijtelijke
samerking zijn. Door het kapitaal van de investeerders effectief te beheren,
krijgen de oprichters van het programma opbrengsten, die groot genoeg zijn om
de beleggers hun dividenden uit te keren en zelf winst te maken.

De snelheid van de kapitaalomzet is op bijvoorbeeld de beurs FOREX aanzienlijk
hoger dan de snelheid van de omzet bij gewone zakenactiviteiten, men kan
feitelijk binnen een etmaal een paar lucratieve operaties doorvoeren, waardoor
dagelijkse of wekelijkse uitkering van dividenden mogelijk wordt gemakt.

Overigens moet men niet uit het oog verliezen dat het grootste deel van de
oprichers van de projecten er de voorkeur aan geeft gegevens over concrete
inkomstenbronnen geheim te houden uit angst voor oneerlijke concurrenten.
Daarom zijn lucratieve investeringsprojecten meestal absoluut niet transparent.
Dit heeft echter geen enkele invloed op de regelmatigheid van de uitkeringen of
op de “eerlijkheid” van het programma. Managers van serieuze High Yield
Income Programs zijn zich zeer goed bewust van de effectiviteit van wederzijds
profijtelijke samenwerking en het is onwaarschijnlijk dat ze het vertrouwen van
de beleggers op de proef zullen stellen.

Risico’s

Voor een particuliere investeerder zijn praktisch alle vormen van beleggen
zonder risico’s onmogelijk. Oftewel, grof gezegd, zal iemand die geld wil
beleggen en daarmee op korte termijn hoge opbrengsten wil halen, in elk geval
risico’s moeten nemen. Het is natuurlijk mogelijk om het geld op de bank te
storten, maar een particuliere investeerder beschikt zelden over voldoende
startkapitaal om een fortuin te vergaren met behulp van bankprocenten.



Daarom blijft het beleggen van geld in lucratieve risicovolle projecten de enige
uitkomst.

Programma’s, het beleggen waarin met een aanzienlijk risico gepaard gaat,
vereisen altijd een verstandige aanpak. Ten eerste moet men al zijn krachten
inspannen om niet bij een vals project of een financiële pyramide terecht te
komen. Het is noodzakelijk alle eigenschappen van het programma door te
nemen en pas daarna met investeringsactiviteiten te beginnen.

De situatie wordt echter ingewikkelder gemaakt doordat zelfs eerlijke projecten
soms uit elkaar vallen. Dat gebeurt bijvoorbeeld, als de organisators er niet in
geslaagd zijn het programma op de juiste wijze aan de gang te brengen of
foutief hebben gespeeld op de valutamarkt, daarbij met al het gespaarde geld
opererend.

Er bestaat er aantal wetmatigheden en bijzonderheden, het kennisnemen
waarvan een particuliere investeerder de mogelijkheid geeft de risico’s te
minimiseren. We behandelen ze iets uitgebreider.

De structuur van lucratieve investeringsprojecten is zodanig dat ze bijna
allemaal hun activiteiten op een gegeven ogenblik staken. De pyramide-
programma’s vallen uit elkaar, alle beleggingen van de klanten met zich
meeslepend, serieuze HYIP’s stoppen met hun activiteiten, na de investeerders
afbetaald te hebben. Uiteraard worden alle “eerlijke” projecten uiterst
deskundig uitgewerkt en op een zo lang mogelijke termijn georiënteerd. Maar
vaak wordt de noodzaak tot het staken van de activiteiten gedicteerd door
objectieve economische factoren, het bedwingen waarvan uiterst moeilijk is.

Het standaardlevenscyclus van lucratieve investeringsprojecten bestaat uit vier
fases: de kostendekkingsfase, de groeifase, de verzadigingsfase en de
vervalfase. We vertellen nu over ieder daarvan.

De kostendekkingsfase – het begin van het project. De oprichters van elk
lucratief investeringsproject moeten er een zeker bedrag in investeren. In de
eerste plaats om een functioneel en mooi website te creëren, diens inhoud uit
te werken, zich bij betaalratingsystemen te registreren, reclame te maken. Dit
alles kost geld, en omdat het project nog geen winst oplevert, is deze fase altijd
verliesgevend. Het is onmogelijk om het niveau van de betrouwbaarheid van het
project daaraan af te zien. Overigens kunnen er indirecte kenmerken
voorkomen die erop wijzen dat het project een affaire zal blijken te zijn.
Bijvoorbeeld, als de website op een gratis hosting is geplaatst, of diens hele
inhoud van een andere website is gestolen, kan het erop wijzen dat de toekomst
van het project de organisator niet intereseert en dat hij gewoon van plan is het
geld op te halen en het programma te staken.

De groeifase – Het begin van het functioneren van het project. Er verschijnen
eerste investeerders, die zich haasten nieuwe klanten aan te trekken, met het
doel de referaluitkeringen te krijgen. Op een gegeven ogenblik worden de
kosten van het project gedekt en begint het reële winst op te brengen. Het
succes van het project op deze etappe hangt af van het spectrum
technologieën, die voor het aantrekken van klanten worden gebruikt. Een
directe aanwijzing op het feit dat de organisators van plan zijn het programma



verder te ondersteunen, zijn verscheidene strategische acties, zoals een
aanvullend bedrag op de rekening van ieder, die zich bij het project heeft
geregistreerd.

De verzadigingsfase – De rustigste periode in het functioneren van een lucratief
investeringsproject. Gedurende die fase komt er een stabiele beleggingsstroom
aan de gang, het programma brengt maximale winst op, klanten krijgen
regelmatig hun dividenden uitgekeerd.

De vervalfase – de beslissende fase voor alle verdere activiteiten van het
programma. Ze wordt gekenmerkt door het verminderen van de belangstelling
voor het programma, de stroom van nieuwe investeringen droogt op, zodoende
houdt het programma op zich te ontwikkelen. Alle valse projecten staken hun
activiteiten binnen enkele dagen nadat ze in de vervalfase zijn gekomen,
stoppen met het uitkeren van de dividenden en verdwijnen spoorloos. De
oprichters van serieuze programma’s nemen echter een aantal tactische
maatregelen, in de hoop het project uit de stagnatie te halen.

Door het gedrag van een HYIP in de vervalfase te bestuderen, kan men een
conlusie trekken over het perspectief van investeren in het project. Als het
programma erin geslaagd is de crisis voorbij te komen, verder te blijven
fuctioneren en de beleggers winst op te blijven leveren, dan kunt u zeker zijn
van het project, het is een serieuze zaak, die zich op wederzijds profijtelijke
samenwerking oriënteert. Dat het project in de vervalfase terecht is gekomen,
kan men aan de reclamedinamiek aflezen. Gelijk als de gebruikersbelangstelling
lager begint te worden, beginnen de organisators van het project met heftige
reclameactiviteiten: ze schrijven brieven aan de programmadeelnemers,
registreren zich bij niewe catalogi, posten berichten op forums en in
gastboeken.

Uiteraard moet de investeerder ernaar streven de perspectieven van het project
nog voor het aanvangen van de crisisfase uit te maken. Een succesvolle
bedwinging van de vervalfase kan een signaal zijn voor mensen, die reeds in een
nieuwe fase tot het programma willen toetreden. Hoe staat het dan met
mensen, die vanaf de start aan het project willen deelnemen? Die investeerders
moeten een gedetaileerde analyse van de gekozen HYIP uitvoeren in het prille
begin van zijn bestaan, en pas beleggen, wanneer ze zich van de
betrouwbaarheid van het programma hebben overtuigd.

HYIP: een betrouwbaarheidsanalyse

Voordat u geld belegt in een project, dat uw interesse heft gewekt, moet u elk
aspect van het programma analyseren.

1. De grootte van de regelmatige maandelijkse dividenden
2. Investeringsbeperkingen
3. De specialisatie van de activiteiten
4. Vertrouwen in de organisators van het project
5. Indruk van de website
6. Controle van de domain
7. Contactinformatie



8. Verschafte materialen en reacties op gespecialiseerde forums
9. Positie in de ratingsites
10. Onafhankelijke onderzoeken

Nu gaan we elk van de bovenstaande punten behandelen.

Welnu, ten eerste is het noodzakelijk de grootte van de regelmatige
gelduitkeringen te beoordelen, oftewel het procent van het belegde
kapitaal, dat de administrators van het project u zullen uitbetalen.

Het belangrijkste hierbij is zich niet te laten verleiden door aanlokkelijke
toezeggingen. Als het programma u aanbiedt het geïnvesteerde bedrag
dagelijks te vertweevoudigen, kunt u er zeker van zijn, dat er wordt
geprobeerd u te bedriegen. De gemiddelde grootte van de dividenden
bedraagt bij serieuze HYIP’s 3-4% per dag. Er kunnen lichte afwijkingen
voorkomen, zowel de kant van de verhoging als die van de verlaging op. Maar
7-10% per dag duidt er haast eenduidig op dat het programma een ponzi-
project is, zodoende zal het geld ten koste van de beleggingen van nieuwe
investeerders uitbetaald worden. Zoals we eerder al hebben gezien, stellen
dergerlijke programma’s particuliere investeerders niets goeds in het
vooruitzicht. Bij sommige projecten zal u een afwisselende wekelijkse winst
worden aangeboden, die op de grootte van de programmaopbrengsten
gebaseerd is. In de regel zijn dergelijke HYIP’s inderdaad met
daadwerkelijke economische activiteiten bezig, streven ze naar een
effectieve accumulering van de geldmiddelen van de beleggers en zijn ze
niet van plan hun investeerders te bedriegen.

Uit de statistiek blijkt dat de meest serieuze lucratieve
investeringsprojecten maandelijkse dividenden ter grootte van 10-50%
garanderen. Overigens kunnen de gegeven cijfers variëren, afhankelijk van
de specialisering.

Het volgende aspect zijn de investeringsbeperkingen. Daaronder worden
beperkingen op het minimale en het maximale beleggingsbedrag bedoeld.
Men zou denken dat de minimale “drempel” en het maximale “plafond” van
de investeringen op een maximale openheid van het programma wijzen, op
de wens tot samenwerking met klanten, die over wat voor financiële
mogelijkheden dan ook beschikken. Echter, de praktijk laat zien, dat
serieuze investeringsprojecten altijd een minimaal investeringsbedrag
aanwijzen en een maximum instellen. Indien er geen
investeringsbeperkingen zijn, dan moet u zich afvragen of het een ponzi-
project is; of de organisators er misschien op hopen, door steeds grotere
investeringen aan te trekken, de procenten uitsluitend ten koste daarvan uit
te betalen.

De statistiekgegevens wijzen uit dat de meest serieuze lucratieve
investeringsprojecten een minimaal beleggingsbedrag instellen, ongeveer ter
grootte van $25, en het maximum streng beperken.

Zo goed als elk HYIP-project wijst aan met behulp van welke vorm van
economische activiteiten er winst gemaakt zal worden. Eerder hebben we al
de meest verbreide inkomensbronnen van dergelijke



investeringsprogramma’s op een rij gezet, we zullen er niet meer op
terugkeren. We strepen aan dat u zeer waarschijnlijk op een Ponzi bent
gestuit, als op de website van het programma is aangegeven, dat die zich
met “handel op FOREX en andere zakenactiviteiten” bezighoudt. De
managers van serieuze programma’s zijn uiteraard niet van plan alle details
van hun activiteiten openbaar te maken  - in de wereld van online-HYIP’s
zijn vele zwendelaars aan het werk, die altijd bereid zijn een stuk van
andermans taart af te bijten. Maar er zijn wel schema’s, die alle serieuze
programma’s gemeen hebben. De makers van ponzi’s nemen zelden de
moeite ingeweikkelde schema’s uit te werken, zij zullen die sowieso niet
gebruiken. Oplichters beperken zich meestal tot een paar frasen over het
maken van de winst dankzij succesvol spel op de wisselmarkt. De
organisators van serieuze programma’s streven er echter altijd naar de
investeerder zo uitgebreid mogelijk uit te leggen, hoe zijn spaargeld
gebruikt zal worden, uiteraard zonder concrete bedrijfsnamen,
investeringsbedragen, namen van traders te noemen.

Er zijn echter gevallen in de HYIP-praktijk geweest, wanneer ponzi-projecten
zich behendig voor serieuze projecten hebben uitgegeven, hun
administrators zonden de klanten zelfs verslagen van aan de gang zijnde
marktschommelingen, informatie over de gemaakte beleggingen. Desondanks
bleken die HYIP’s valse projecten te zijn, en de beleggers verloren hun
kapitaal.

Het volgende aspect is het vertrouwen in de organisators van het project.
Het is de moeite waard de berichten, die de administrators op de forum van
hun project achterlaten, aandachtig door te nemen, de advertenties te
analyseren. Let op de hoeveelheid tijd, die de organisators van het project
op de forum doorbrengen. Als ze beweren dat ze met zaken bezig zijn, dan
moeten ze over vrije tijd beschikken. Indien de administrators het halve
etmaal op de forum doorbrengen, moet u zich afvragen, of het misschien
oplichters zijn.

Indruk van de website is een van de belangrijkste aspecten, die het mogelijk
maakt de houding van de organisators van het project tegenover hun creatie
te beoordelen. Een goede snelheid, een eigen domain, een functionele
vormgeving, handige en effectieve terugkoppelingsmiddelen kunnen
uiteraard niet eenduidig de eerlijkheid van de administrators van het
programma constateren, maar ze wijzen er op zijn minst op dat ze hun
project serieus behandelen en er een aanzienlijk bedrag in geïnvesteerd
hebben. Indien de site van het project zich op een gratis server bevindt,
geen normale vormgeving heeft en gestolen inhoud bevat, dient dat als een
eeduidige aanwijzing dat de administrators niet serieus tegenover het
programma staan, en er geen eigen geld in geïnvesteerd hebben. Men moet
zich tweemaal bedenken, voordat men zijn spaargeld in een dergelijk
project investeert.

Als het project een eigen domain bezit, contoleer hem beslist met behulp
van een speciale service “whois” (http://www.nic.com/). Hier kunt u achter
de registratiegegevens komen, de contactinformatie, de naam en de
achternaam van de persoon, die de domain geregistreerd heeft. Uiteraard
geeft deze methode geen enkele garanties, omdat veel domains anoniem



geregistreerd worden en de oplichters er gemakkelijk in slagen valse
informatie te verstrekken. Het is de moeite waard de gegevens, die door de
service “whois” worden verstrekt, te vergelijken met de informatie over de
oprichters van het project, die u reeds bezit.

Hoe meer mogelijkheden de administrators van het project bieden voor het
onderhouden van een effectieve terugkoppeling, hoe groter het vertrouwen
in het project. De mogelijkheid de details en de eigenaardigheden van het
programma rechtstreeks met de managers van het programma te bespreken,
garandeert op zijn minst de belangstelling van de administrators voor
wederzijds profijtelijke samenwerking. Overigens proberen de managers van
lucratieve investeringsprojecten vaak hun identiteit anoniem te houden. In
de wereld van het moderne zakendoen is dat volkomen normaal en kan het
niet als een rechtstreekse aanwijzing op oplichterij worden beschouwd.

Bestudeer zeer aandachtig gespecialiseerde forums, die gewijd zijn aan
lucratieve investeringsprojecten. In de regel worden ze bezocht door veel
ervaren investeerders, die aan menig programma hebben meegedaan. Het
belangrijkst is dat voor nieuwelingen, die zich pas met online-investeren
bezig gaan houden. Dankzij omgang op de forums kunt u achter serieuze
onvolkomenheden komen bij HYIP’s, die uw interesse hebben gewekt, de
mening van de investeerders, die reeds aan het project deelnemen, leren
kennen. Waarschijnlijk zijn HYIP-forums de bron van de meest verse en
onafhankelijke informatie, het wordt in geen geval aanbevolen, ze te
veronachtzamen.

Na de informatie op de rating-sites geanalyseerd te hebben, kunt u te weten
komen, of het programma op dit moment dividenden uitkeert, hoe lang ze al
bestaat. Overigens hebben deze gegevens een kleinere waarde dan de
informatie van de forums, omdat er geen enkele garantie is, dat het project,
dat vandaag accuraat dividenden uitkeert, die ook morgen blijft uitkeren.

Ten slotte bestaat er de mogelijkheid om een HYIP door onafhankelijke
organisaties te laten controleren. Overigens wordt deze methode vandaag de
dag steeds actiever door nieuwe lucratieve investeringsprojecten gebruikt
met het doel extra reclame te krijgen en de kans te benutten tussen andere
programma’s op te vallen. Om de controle door te voeren moeten de
managers van het project reële contactinformatie verstrekken (adres en
telefoonnummer), waarna onafhankelijke organisaties de verstrekte
gegevens analyseren en hun verdict uitbrengen. Niet zelden kwamen er
echter gevallen voor, wanneer de organisators van de HYIP verkeerde
adressen verstrekten (bijvoorbeeld, het adres van een supermarkt of een
parkeerplaats) en de goedkeuring van de onafhankelijke organisaties kregen.
Dar gebeurt doordat veel organisaties gewoon het feit van het bestaan van
dit adres nagaan, zonder andere aspecten van de activiteiten te verifiëren.

Samenvattend kan er geconcludeerd worden, dat geen enkele van de
bovenstaande aspecten met zekerheid kan uitmaken of het project een vals
of een serieus programma is. Slechts het bestuderen van hun totaliteit kan
tot een min of meer adequate beoordeling leiden.



Er bestaat een formule, die het mogelijk maakt een benadering van de
levensduur van het project te geven.
De levensduur van het project = (SD + SH + KR) * (NO + NF + WD + GAR) *
(NKI + SKW + SKR) *365 / ((KI / SV) * (KO + RT + 1) * (KS + STR)*100000)

waar:
SD = benadering van de vormgevingskosten;
SH = kosten van de hosting;
KR = uitgaven aan reclamecampagne;
NKI = aanwezigheid van contactinformatie;
SKW = overeenkomst tussen de gegeven contactinformatie en de gegevens, die
door de service “whois” worden verstrekt;
SKR = overeenkomst tussen de gegeven contactinformatie en reële adressen en
telefoonnummers;
NF = aanwezigheid van een forum, de kwaliteit van zijn vormgeving;
KO = aantal fouten in de tekstinhoud van de website;
RT = verschillen in de tekst (als de inhoud van verschillende sites is gestolen of
“van het niets” is geschreven, dan zal de tekst veel tegenstrijdigheden
bevatten);
KI = dynamiek van de groei van het antal investeerders in de eerste week van
het bestaan van het project.;
SV = beleggingsbedragen;
WD = informatie over zakenactiviteiten, die het programma inkomsten
opbrengen, een subjectieve beoordeling van de betrouwbaarheid van de
gegevens;
GAR = aanwezigheid van garanties;
KS = het aantal personen, dat zich met het onderhouden van het project
bezighoudt;
STR = de locatie van het project;
NO = aanwezigheid van een kantoor.

Elk van de bovenstaande parameters heeft een eigen gewicht, door het in de
formule in te vullen, zullen we de benadering van de levensduur van het project
krijgen. De formule vas veelvuldig gebruikt in de praktijk en heeft de juistheid
van de berekeningen in ongeveer 80% van alle gevallen aangetoond. De fouten in
de benadering komen voornamelijk voor in de gevallen, waarin serieuze
eigenaars contactinformatie verbergen om redenen, die geen verband houden
met de activiteiten van een HYIP.

De eerste belegging maken

Welnu, u heeft alle noodzakelijke onderzoeken verricht, het project voorlopig
beoordeeld en bent bereid geldmiddelen te investeren. Maar voordat u uw
spaargeld in de gekozen HYIP belegt, denkt u na of u werkelijk bereid bent uw
kapitaal te riskeren? Zult u geen spijt hebben over de gemaakte keuze? Is het
niet beter het beschikbare geld te besteden aan het aanschaffen van iets, dat in
het dagelijkse leven nuttig kan zijn? Zoals we reeds meermalen hebben
aangestipt, gaan alle lucratieve investeringsprogramma’s met een aanzienlijk
risico gepaard, en zelfs nadat u een zeer uitgebreide analyse van het
betreffende project heeft uitgevoerd, zijn er geen garanties dat het programma
inderdaad betrouwbaar blijkt te zijn.



Onthoud de belangrijkste regel van het werk met HYIP’s: beleg nooit al uw geld
in één project. Werk een beleggingsschema uit, waarin u tegelijk in een aantal
betrouwbare lucratieve investeringsprogramma’s investeert. Zelf het meest
serieuze project kan zijn activiteiten abrupt staken, wat valt er dan van
verscheidene pyramide’s te zeggen. Zorg er altijd voor dat u over een troef in
de mouw beschikt. Zelfs als een van de projecten zijn activiteiten staakt, zult u
drie of vier andere programma’s overhouden, de opbrengsten waarvan u zullen
helpen de verloren middelen te compenseren en zelfs winst te blijven maken.

Door gelijktijdig aan een aantal programma’s deel te nemen, stelt u zich
feitelijk tegen failissement veilig. Het is uiterst moeilijk voor te stellen dat alle
projecten, waarvan de analyse de ernst van de bedoelingen van de organisators
heeft bevestigd, plotseling verdwijnen. Beleggend, hou er altijd rekening mee
dat het programma in elkaar kan storten, investeer zo, dat u toch winst
overhoudt, zelfs als het in elkaar stort. Doe uw best om het risico te
minimiseren.

Bij de meest serieuze programma’s worden de dividenden dagelijks op uw
account bij een virtueel betalingssysteem gestort. Bovendien maken
betrouwbare projecten het in de regel mogelijk een automatische
herinvestering uit te voeren, wat de grootte van uw winst aanzienlijk
vermeerdert.

De berekening van de te verwachten opbrengsten is uiterst gemakkelijk. U heeft
bijvoorbeeld een zeker bedrag in een investeringsproject voor de duur van 365
dagen onder 2% belegd. Dat houdt in dat u uw belegging over 55 dagen
terugheeft, waarna u winst begint te maken. Zodoende zal uw opbrenst 720%
bedragen na het verstreken van de afgesproken termijn. Als u het kapitaal in
een aantal delen verdeelt en elk deel in een apart lucratief investeringsproject
belegt, zult u toch nog winst overhouden, zelfs indien de helft van de
programma’s hun activiteiten zal staken of vals blijken te zijn.

Onthoud: stel zich in alle gevallen veilig, zelfs als u voor 99% zeker bent van het
project. Zelfs als u gouden bergen in het vooruitzicht worden gesteld. Zelfs als
al uw vrienden en kennssen u aanbevelen zoveel mogelijk geld in het
programma te beleggen. Verdeel desondanks uw kapitaal en investeer in
verschillende projecten. Zelfs de meest eerlijke HYIP kan uit elkaar vallen, als
die er niet in slaagt de vervalfase door te komen.

En nog een regel, waaraan elke beginnende investeerder zich absollut dient te
houden: men mag nooit het geld riskeren, dat men bang is te verliezen.

Het vervolg van de investeringscampagne

Nog een belangrijke regel van een particuliere investreerder: het is niet aan te
bevelen om de verkregen kapitalen voortdurend in één en hetzelfde project
te beleggen. Elke dag van het bestaan van het project is een nieuwe stap op de
weg naar zijn onvermijdelijke sluiting. Zoals we eerder al hebben gezien, staken
zelfs de meest betrouwbare projecten vroeg of laat hun activiteiten. Wanneer
de resourses van een lucratief investeringsprogrmma uitgeput zijn, staakt die



onherroepelijk zijn activiteiten. Een eindeloze uitbreiding van het project is
onmogelijk. Dat is een axioma. Daarom moet u vooral trachten de verkregen
geldmiddelen zo effectief mogelijk te beleggen.

In de regel worden financiële verliezen voornamelijk veroorzaakt doordat
beleggers zich niet aan deze regel houden. Veel particluliere investeerders
weten niet van ophouden, na winst te hebben gemaakt, beleggen ze die meteen
weer en weer. En zo gaan ze door totdat het project al zijn mogelijkheden
heeft uitgeput. Per slot van de rekening blijft de investeerder in verlies, het is
nog mooi meegenomen, als hij er tenminste in slaagt de oorspronkelijke
belegging terug te verdienen. De verdeling van de opbrengsten over nieuwe
projecten is de meest effectieve manier om het risico te minimiseren.

Bestudeer lijsten met nieuwe projecten, voer een gedetailleerde analyse uit,
kies de meest kansrijke en eerlijke projecten uit, beleg er vervolgens een deel
van de verkregen opbrengsten in. Indien uw oorspronkelijke programma zijn
activiteiten beëindigt, zult u nog altijd beleggingen bij andere projecten
overhouden, waardoor u het geïnvesteerde geld terug kunt verdienen en winst
blijven maken. De wens van de investeerders op de gebaande weg door te gaan
en voortdurend op een plaats winst te blijven maken is te begrijpen, maar die
heeft echter geen enkele invloed op de economische realiteit. Het project, dat
gedoemd is te sluiten, zal vroeg of laat beslist sluiten. U moet alles aanwenden
om zo weinig mogelijk van het sluiten van het programma te lijden.

Voor die particuliere investeerders, die zich willen verrijken, zonder zelfs aan
een miniem risico bloot te staan, heeft het geen zin aan een HYIP deel te
nemen. Hoge inkomens gaan altijd met hoge risico’s gepaard. Deelnemers aan
lucratieve investeringsprogramma’s moeten er niet naar streven de risico’s te
vermijden, daar het onmogelijk is. Maar ze moeten zich wel zoveel  mogelijk
inspannen om dat risico te minimiseren. En het minimiseren kan alleen, als het
beschikbare kapitaal in verscheidene projecten wordt belegd.

Zelfs als u pas met HYIP’s begint te werken, moet u toch in verschillende
projecten beleggen. En de verkregen opbrengsten moet u beslist over nieuwe
programma’s herverdelen. Voor nieuwelingen heeft het geen zin al hun kapitaal
te riskeren, bij veel projecten is de investeringsdrempel beperkt tot een bedrag
van $1, $10 of $100. Leer het mechanisme van het functioneren van lucratieve
investeringsprogramma’s kennen door “klein” te spelen. En pas wanneer u zich
in de wereld van de HYIP’s leert oriënteren, juist kapitalen investeren en
herinvesteren leert kunnen, kunt u op “groot” spel overgaan.

Denk eraan, wie niet waagt, die niet wint. Vergeet echter niet, dat hij, die te
veel risico’s neemt, naakt kan achterblijven. Hou zich streng aan de regels van
een particuliere investeerder, en u zult beslist succesvol zijn. Een verstandig
risico, dat is de basis van de overlevingstactiek in de veranderlijke en
onvoorspelbare wereld van de High Yield Income Programs.

Gouden regels

Er bestaat een aantal gouden regels, waaraan elke deelnemer aan een lucratief
investeringsproject zich dient te houden. Veronachtzaming van deze regels kan



ertoe leiden dat, in plaats van de verwachte opbrengsten te verkrijgen, de
investeerder al zijn opbrengsten verliest en onder een schuldenlast gebukt gaat.
Deze gouden regels zijn niet zomaar veschenen; ze zijn uitgewerkt gedurende
lange jaren van het deelnemen aan HYIP’s en zijn op de meest effectieve wijze
bevestigd: de methode van proberen en experimenteren. Door zich aan de
gouden regels te houden, wordt u in staat gesteld de risico’s te minimiseren, de
opbrengsten te maximiseren en voorzover het mogelijk is, oplichters te slim af
te zijn.

De eerste regel luidt: geef nooit meer geld uit, dan u zich kunt veroorloven.
Denk eraan dat het alleen zin heeft die geldoverschotten in lucratieve
investeringsprojecten te beleggen, die u normaal geproken aan luxegoederen
uitgeeft. Riskeer nooit het geld, dat u in het algemeen aan primaire goederen
besteedt. Het is uitermate dwaas het geld, dat opzij is gelegd om voor de huur
te betalen, in een HYIP te investeren. Lucratieve investeringsprojecten zijn
altijd risicovol. Het is uiterst gevaarlijk het geld te riskeren, dat noodzakelijk is
voor uw levensonderhoud.

De tweede gouden regel: Wees niet gierig. Laat zich niet door gierigheid
blindgemaakt worden. Zelfs als u gedurende enkele maanden regelmatig
dividenden van het programma ontvangt, is het nog geen aanleiding voor het
verpanden van uw huis of het aangaan van een lening onder moorddadige
procenten.Niemand kan garanderen dat het project, dat vandaag fuctioneert,
morgen niet zal sluiten. U kunt met lege handen achterblijven, als u roekeloos
al uw geld spendeert.

Hecht geen geloof aan enorme procenten. In de regel wijzen ze er eenduidig op,
dat het project een oplichterij of pyramide is. Denk eraan, dat 30-50%
maandelijkse opbrengsten een volkomen adequaat kenmerk is. Als men u echter
belooft maandelijks meer dan 200% van het beleggingsbedrag uit te keren, dan
kunt er zeker van zijn: u heeft met oplichters te maken.

De derde gouden regel: Doe nooit aan spam. Zelfs als het programma hoge
referal-uitkeringen in het vooruitzicht stelt, probeer nooit nieuwe gebruikers
aan te trekken door middel van het verzenden van spam. Hiermee zult u slechts
zowel uzelf als het project schaden.

De vierde gouden regel: hou informatie over wachtwoorden geheim. Een vaak
voorkomende fout van een beginnende investeerder is het gebruiken van één
wachtwoord voor verschillende HYIP’s. Door zo te handelen, stelt u oplichters in
staat de toegang tot confidentiële gegevens te verkrijgen. Een nog grovere fout
is hetzelfde wachtwoord bij lucratieve investeringsprojecten en virtuele
betalingssystemen. Oplichters verzamelen altijd de wachtwoorden van de
gebruikers, die zich bij hun projecten registreren. Vervolgens proberen ze
daarmee bij de virtuele beurzen te komen.

Bij het creëren van een wachtwoord, zorg ervoor dat het uiterst moelijk is het
te raden. Gebruik wachtwoorden, die uit meerdere woorden bestaan,
vesrcheidene symbolen en cijfers bevatten.

Tenslotte, de laatste gouden regel: onderwerp het project, dat uw
belangstelling heeft gewekt, altijd aan een zorgvuldige analyse. Alleen door



alle aspecten van de activiteiten van het project te bestuderen, alle
beschikbare gegevens te contoleren en alle aanvullende informatie te
analyseren, kunt u een voorlopige conclusie trekken of het om oplichters of
eerlijke ondernemers gaat. Als u het analysestadium overslaat en al uw geld
onbezonnen in het eerste het beste project belegt, dat uw interesse heeft
gewekt, dan zult u de schuld slechts aan zichzelf kunnen geven, als het project
plotseling in elkaar stort.

Verzuim geen enkele van de gouden regels. Slechts door zich daaraan te
houden, zult u de risico’s effectief kunnen minimiseren. De investeringsmarkt is
niet gesteld op beleggers, die op de gis handelen; proberen te spelen, zonder de
eenvoudigste regels in acht te nemen.




