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Details maken het verschil
Of het nu gaat om verzekeringen voor uw pensioen of hypotheekvormen voor uw woonhuis, het zijn kleine
details die uitmaken of u teveel betaalt of niet. En ook hoeveel u, bijvoorbeeld in het geval van uw
pensioen, uiteindelijk heeft te besteden. Wij hebben weer een aantal onderwerpen die voor u het verschil
kunnen maken. Leest u deze nieuwsbrief rustig door. Als u vragen heeft, neem contact met ons op. Wij
brengen graag verheldering als er over uw persoonlijke situatie onduidelijkheden zijn.

Weet u wat uw inkomen is na pensionering?
Op enig moment is het zover. U gaat van uw pensioen genieten. Wij
gunnen het u van harte. Maar heeft u enig idee wat u in deze fase
van uw leven te besteden heeft?

Lees verder

Goed om te weten...
Voor 14 juli 2016 betaalde boeterente
14 Juli is voor onze Franstalige zuiderburen een belangrijke datum.
Maar wellicht ook voor u als u in het recente verleden boeterente heeft
betaald. In dit artikel leggen wij hierover meer uit.
Lees verder >>

Neem dit jaar de tijd voor uw zorgverzekering
Over enkele maanden is het weer zover. U heeft dan het recht om
zonder dat een zorgverzekeraar u voor de basisverzekering mag
weigeren een nieuwe zorgverzekering te kiezen. Ons advies: neem dit
jaar even de tijd om u goed te oriënteren.
Lees verder >>

Vakantiewoning als belegging?
Het kopen van een vakantiewoning wint aan populariteit. Maar wanneer
u een woning koopt als belegging, reken u dan niet rijk. Vraag advies
voordat u deze investering doet.
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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