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Doet uw rookmelder wat hij moet doen bij brand?

De formateurs van een nieuw kabinet zijn er nog lang niet aan toe, maar waarschijnlijk bent u al druk bezig
met de voorbereidingen voor een welverdiende vakantie. Als u nog een reisverzekering moet afsluiten
hebben we informatie die u daarbij goed van pas kan komen. U kunt ook lezen hoe het zit als u erover
denkt korter – of misschien wel langer? – te gaan werken. Verder volgen wij natuurlijk de ontwikkelingen
op de huizenmarkt en vragen wij u om even na te gaan of uw rookmelders wel zo veilig zijn als de
fabrikant u belooft. Neemt u de tijd om onze nieuwsbrief te lezen. Als u meer informatie wilt over een van
de onderwerpen, dan helpen wij u graag verder.

De reisverzekering: kortlopend of
doorlopend?
Wanneer u een vakantie boekt komt u de vraag altijd naar boven:
Hoe zat het ook alweer met de reisverzekering?

Lees verder

Goed om te weten...
Meer of minder werken: wat scheelt dat?
Minder werken betekent minder inkomsten.. denkt u. Maar weet u dat
als uw partner ook werkt dit niet altijd opgaat?
Lees verder >>

Goede brand en koolmonoxidemelders
belangrijk
U heeft een rookmelder, want u kent de risico’s die u bij een brand in uw
woning loopt. Maar voldoet deze melder eigenlijk wel aan uw eisen en,
belangrijker, aan die van de experts?
Lees verder >>

Wordt het verkrijgen van een hypotheek
moeilijker?
Het kopen van een woning is, zeker met de huidige lage rentestand,
vaak goedkoper dan het huren van een gelijkwaardige woning. De
belangstelling naar koopwoningen neemt toe. Starters vissen
regelmatig achter het net.
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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