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Er gaat veel veranderen in 2018
Via onze nieuwsbrieven proberen wij u op de hoogte te houden van veranderingen die voor uw financiële
toekomst belangrijk zijn. Twee onderwerpen die we deze keer onder uw aandacht willen brengen gaan
over wetgeving die op 1 januari 2018 ingaat. Ook informeren wij u over eventuele nadelige consequenties
als u lid wordt van een Vereniging van Eigenaren en daarbij een aantal zaken over het hoofd ziet. Leest u
de nieuwsbrief eens rustig door. Hebben veranderingen invloed op uw situatie? Neem dan contact met
ons op. Wij denken graag mee over uw financiële toekomst.

Op het gebied van hypotheken gaat veel
veranderen
In de komende tijd gaat er op het gebied van hypotheken veel
veranderen. Een aantal van deze veranderingen zetten wij voor u op
een rijtje.

Lees verder

Goed om te weten...
Wijziging huwelijkse voorwaarden kan leiden
tot schenkbelasting
De wetgeving rond het huwelijksvermogensrecht gaat veranderen. In dit
artikel ziet u een aantal praktijkvoorbeelden.
Lees verder >>

Stap niet zomaar in het bestuur van een VvE
Overweegt u tot het bestuur toe te treden van een VvE? Dan is het
verstandig u eerst goed te (laten) informeren!
Lees verder >>

Uw auto in brand gestoken. En dan?
Dat niet alle schade aan uw auto is gedekt, is u vast bekend. Hoe zit het
eigenlijk met brandschade?
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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