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Er verandert nogal eens wat …
Het weer is nogal wisselvallig. Zoals we dat zeggen: je kunt er geen peil op trekken! In ons vak lijkt het
ook wel eens of we met ‘het weer’ te maken te hebben. Financiële veranderingen volgen elkaar zo snel
op. Daarnaast kunnen er ook in uw privé situatie zaken veranderen. Wij zijn er natuurlijk om u, bij welke
verandering dan ook, van dienst te zijn en u goed te informeren. Middels onze nieuwsbrief leest u over
een aantal zaken die van invloed kunnen zijn op uw situatie. Neem daarom even de tijd om onze
nieuwsbrief goed te lezen.

Check tussentijds uw hypotheeksituatie
Hypotheken worden op maat gemaakt. Echter, in een markt die
voortdurend in beweging is, kan het verstandig zijn te bekijken of uw
hypotheek nog wel bij u past. Welke punten zijn belangrijk om eens
tegen het licht te houden?

Lees verder

Goed om te weten...
Nieuw huwelijksvermogensrecht komt er nu
echt aan
Treedt u vanaf volgend jaar in het huwelijksbootje? Dan is het
verstandig u goed te laten informeren over de veranderingen in het
huwelijksvermogensrecht. U denkt natuurlijk niet aan scheiden. Maar
wat gaat er veranderen als het toch zover komt?
Lees verder >>

Informeer ons alstublieft over veranderingen!
De hoogte van de verzekeringspremie is vaak leidraad voor welke
verzekeraar u kiest. U laat zich graag verleiden met mooie offertes,
waarbij u echter niet alleen op de premie let. Toch? Hoe is bijvoorbeeld
de dekking? Hoe groot is uw risico op schade? Wij vullen dit rijtje nog
even voor u aan.
Lees verder >>

Domotica gaan senioren helpen langer
zelfstandig te wonen.
De verhogingen van de pensioenleeftijd brengt veel veranderingen met
zich mee. En niet alleen op het gebied van uw pensioenverzekering.
Het CBS doet onderzoek.
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.
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