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Uw financiële update: laat u goed informeren door ons

Zonnepanelen wel of niet onder de verzekering en vermogen schenken: dit zijn zo maar enkele
onderwerpen die wij in onze nieuwsbrief dit keer aan u toelichten. Thema’s die in meer of mindere mate
invloed kunnen hebben op uw financiële zaken. Ons advies is om de nieuwsbrief eens door te lezen en
daar waar u meer informatie wenst, of een persoonlijk gesprek met ons wilt, dit aan ons te laten weten.
Dan helpen wij u graag verder, daar zijn we immers voor!

Hypotheken: 30 jaar rente vast en verhuizen
Met een rentevaste periode van 30 jaar weet u voor lange tijd waar u
aan toe bent. Maar geldt die zekerheid eigenlijk wel voor 30 jaar? De
Vereniging Eigen Huis zet daar terecht vraagtekens bij.

Lees verder

Goed om te weten...
Zonnepanelen. Vallen die onder een
verzekering?
Steeds meer klanten van ons kantoor installeren zonnepanelen.
Regelmatig krijgen wij dan ook de vraag “hoe het zit met de
verzekering?” Dat is een hele goede vraag!
Lees verder >>

Vermogen schenken? Laat ons u adviseren
Bij leven schenken aan de kinderen. Vaak wordt, bijvoorbeeld ter
financiële ondersteuning van een kind dat een woning koopt, hiervoor
gekozen. Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van het eigen
woongenot.
Lees verder >>

Hoe zit het eigenlijk met de huishoudelijke
hulp?
Veel gezinnen maken gebruik van een huishoudelijke hulp die enkele
uren per week helpt in het huishouden. Of iemand die regelmatig helpt
bij het onderhoud van de tuin of het uitlaten van de hond. Hoe zit dat
eigenlijk fiscaal en met de aansprakelijkheid?
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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