
Antwerpen, 16 september 2019 

Delen Private Bank neemt Nobel Vermogensbeheer over, een onafhankelijke 
vermogensbeheerder in Nederland. Daarmee versterkt de bank haar aanwezigheid  
in Nederland, waar ze opereert onder de naam Oyens & Van Eeghen.

Nobel Vermogensbeheer en Oyens & Van Eeghen gaan voortaan samen door het 
leven onder de naam Oyens & Van Eeghen. Delen Private Bank neemt de klanten en 
medewerkers van Nobel Vermogensbeheer over. Zij worden in de loop van de volgende 
maanden geïntegreerd in Oyens & Van Eeghen. Op 31/08/2019 bedroeg het beheerd 
vermogen bij Nobel Vermogensbeheer ruim 260 miljoen euro.

De overname van Nobel Vermogensbeheer past binnen de groeistrategie van  
Delen Private Bank in Nederland. “We zijn in Nederland aanwezig sinds 2015, via de 
overname van Oyens & Van Eeghen”, zegt Frederik Baert, algemeen directeur van  
Oyens & Van Eeghen. “We zijn erin geslaagd het model van Delen Private Bank  
succesvol te implementeren. Dat resulteerde in een stijging van het aantal klanten.  
Oyens & Van Eeghen telt ondertussen vier kantoren. Met de overname van  
Nobel Vermogensbeheer steken we opnieuw een tandje bij. Dat doen we op de  
typische Delen-manier: weldoordacht, voorzichtig en met respect voor de klanten en  
de medewerkers.”

Volgens Bart Tishauser, algemeen directeur van Nobel Vermogensbeheer, brengt de 
overname ook extra comfort en expertise voor de klanten. “Nobel Vermogensbeheer 
staat garant voor een onderscheidende persoonlijke dienstverlening op maat.  
Ons DNA – integriteit, bescheidenheid en professionalisme – vinden we moeiteloos 
terug in de waarden van Delen Private Bank en Oyens & Van Eeghen. Dankzij de 
schaalvergroting kunnen we onze klanten voortaan nog beter bedienen, o.a.  
dankzij de sterk uitgebouwde afdelingen vermogensbeheer en estate planning  
en de digitale oplossingen.”
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Over Delen Private Bank 

Delen Private Bank werd opgericht in Antwerpen in 1936 door de familie Delen. 
Gaandeweg groeide de wisselagent uit tot een gereputeerde nichespeler in private 
banking. Op 30/06/2019 bedroeg het beheerd vermogen van de Groep Delen ruim  
41 miljard euro, het geconsolideerd eigen vermogen 741,6 miljoen euro. De bank focust 
exclusief op discretionair vermogensbeheer en estate planning (successieplanning). De 
bank steunt op twee stabiele aandeelhouders: de familie Delen en de beursgenoteerde 
groep Ackermans & van Haaren. Er werken zo’n 380 mensen in België. Haar Nederlandse 
kantoor Oyens & Van Eeghen kent een gestage groei. De bank is er aanwezig in 
Amsterdam, Den Bosch, Heerenveen en Valkenburg. Daarnaast heeft Delen Private Bank 
een dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk en in Luxemburg.

Over Nobel Vermogensbeheer

Nobel Vermogensbeheer is een onafhankelijke gespecialiseerde Nederlandse 
vermogensbeheerder met een kantoor in Amsterdam. Vermogensplanning vormt  
een vast onderdeel van de dienstverlening, die bekend staat om haar persoonlijke 
benadering en consistente beleggingsbeleid. Met een ervaren team van specialisten  
heeft Nobel Vermogensbeheer ruim 260 miljoen euro (per 31/08/2019) onder beheer  
voor particulieren, ondernemers en families. 

Voor alle persvragen kunt u terecht bij: 

Eva Noels  
eva.noels@delen.be 
+32 (0)3 244 56 71 of +32 (0)4 72 76 07 54

Katrien Feyen  
katrien.feyen@delen.be 
+32 (0)3 244 55 68 of +32 (0)4 95 25 07 82

Meer informatie

www.nobelvermogensbeheer.nl 
www.oyens.com 
www.delen.be
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