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Onderhoud voor uw financiën
Wetgeving verandert, fiscale regels veranderen, maar soms wijzigen ook verzekeringsvoorwaarden of hoe
men deze toepast. Dit alles heeft invloed op uw persoonlijke financiën. Zelfs als u helemaal niets doet, kan
uw situatie veranderen. Zaken zijn dus niet eenmalig goed geregeld. Het vraagt om onderhoud. Wij helpen
u daar graag mee. Dat doen wij ook door u regelmatig te informeren via onze nieuwsbrief over zaken die
spelen in de financiële wereld. Leest u de nieuwsbrief eens rustig door. Als u vragen heeft, neem dan
gerust contact met ons op. Wij helpen u graag met een deskundig advies.

Vanaf 1 januari 2019 vergoeding van
affectieschade mogelijk
Bij een ongeval is er sprake van schade. De hoogte van zowel de
materiele als de immateriële schade wordt vastgesteld door een
schade-expert. Maar kent u het begrip affectieschade?

Lees verder

Goed om te weten...
Zelf rijles geven aan uw kind? Geen goed idee!
Uw kind volgt dure rijlessen bij een rijschool. U kent een groot verlaten
terrein. Als u regelmatig met uw kind op dat verlaten terrein gaat
oefenen, spaart dat toch snel een paar rijlessen uit? Ons advies luidt:
niet doen!
Lees verder >>

Natuurlijk gaan ook wij zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens
U heeft er vast al iets van gehoord: Op 25 mei 2018 treedt de Algemene
Verordening Gegevensbescherming in werking. Ook ons kantoor zal de
nieuwe regels uiteraard correct naleven. Wij informeren u kort over de
hoofdlijnen van deze verordening.
Lees verder >>

Op reis? Dan aandacht voor de
reisverzekering
Langzaam maar zeker komt de vakantieperiode weer in zicht. Wellicht
heeft u al geboekt en geniet u van de voorpret..
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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