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Ook in 2019 helpen wij u graag met alle financiële zaken

Laten wij hiermee beginnen: Gelukkig nieuwjaar! Wij wensen u en uw naasten, het allerbeste en uiteraard
adviseren en informeren wij u ook dit jaar weer over alle ontwikkelingen die gaan spelen. Als financieel
adviseur hebben wij helder in beeld welke verzekeringsvormen er zijn en onder welke voorwaarden deze
zijn af te sluiten. Maar het is natuurlijk ook onze taak dit te vertalen naar uw persoonlijke situatie. Weet u
bijvoorbeeld wat uw rechten zijn als u een product koopt dat niet voldoet aan uw verwachtingen of
gebreken vertoont? En hoe zit het met uw kennis van het verkeer? Weet u hoe hard u mag rijden op
autowegen en dan bedoelen we niet de snelweg? In onze eerste nieuwsbrief van dit jaar vertellen wij u
hier meer over. Wij wensen u veel leesplezier en u weet: wij helpen u graag als u vragen heeft!

Consumentenkoop? Als koper geniet u extra
bescherming
De wetgever geeft extra bescherming aan consumenten die
goederen kopen van een professionele verkoper. Maar gelijk hebben
en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen.

Lees verder

Goed om te weten...
Werkgeversverklaring steeds vaker digitaal
In dit artikel leest u wat het verschil is tussen een werkgeversverklaring
en een inkomensverklaring.
Lees verder >>

Ligt bij u de sleutel van de voordeur ook onder
die ene bloempot?
Hoewel het aantal inbraken de laatste jaren daalt, is er alle reden om
zelf maatregelen te nemen om te voorkomen dat u thuis te maken krijgt
met een inbraak.
Lees verder >>

Hoe zit het nu met de belijning op de weg?
Misschien is het alweer een paar jaar geleden dat u uw rijbewijs heeft
behaald. In de tussentijd zijn de verkeersregels wellicht aangepast.
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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