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Nieuwe ontwikkelingen delen wij graag met u

Wij vinden leuk als er ontwikkelingen zijn, die we met u kunnen delen. Daar is deze nieuwsbrief immers
voor. We informeren u deze maand o.a. over de nieuwe rentevast periode en, iets heel anders, een
verzekeraar die aankondigt een nieuwe app te introduceren rond het risico bij het uitlenen van uw auto.
Lees onze nieuwsbrief eens rustig door. Komen er vragen bij u op na het lezen, bel of stuur ons een mail,
wij helpen u natuurlijk graag verder.

Nieuwe rentevast periode scheelt gemiddeld
150 euro
Veel consumenten zetten hun rentevaste periode, vanwege de lage
rente, opnieuw vast en dan vaak voor een periode van 20 jaar of
langer. Zekerheid boven alles. Maar wat als de rente blijft dalen?

Lees verder

Goed om te weten...
http://www.financieel-alert.nl/nwkr/260_zxc/ecamp.php
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Verzekeringsbedrijf vernieuwt zich met een
app
Verzekeraars blijven hun producten vernieuwen. Dat moet ook wel in
onze snel varanderende maatschappij. De autoverzekering is er daar
een van. Lees alles over gebruik en uitlenen van uw auto en de risico's
die dat met zich meebrengt.
Lees verder >>

Schenking of verkrijging uit overlijden?
Voor wie erft of een schenking ontvangt kan er tot 40% belasting
worden geheven. Er zijn ook lagere tarieven. Dit hangt af van uw relatie
tot de geldgever. Lees hier alles over de erfbelasting en de
mogelijkheden deze tot een minimum te beperken.
Lees verder >>

Beveiliging van uw woning begint met goed
hang- en sluitwerk
Hoe inbraak-veilig is uw woning? En hoe brand-veilig? Wellicht is het
tijd voor een expert om dat te beoordelen.
Lees verder >>

Handige rekenhulp
Voor het verkrijgen van een goed overzicht van uw financiële situatie op
het gebied van pensioen, hypotheek of andere zaken waar u niet
dagelijks bij stilstaat is er nu een handig reken-hulpmiddel. Lees hier
hoe deze ook u verder helpt.
Lees verder >>

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op
maat kunnen voorzien.

Disclaimer
Wij hebben de nieuwsbrief Financieel Actueel met veel zorg
samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor
schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid
van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid
daarvoor uit.
http://www.financieel-alert.nl/nwkr/260_zxc/ecamp.php
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