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Voor elke situatie een passend financieel advies

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Natuurlijk zoeken wij in de markt naar
die financiële producten die goed aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden. Maar ook wanneer u te
maken krijgt met een schade staan we voor u klaar. Wat wij dan onder meer voor u doen? Dat leggen wij
graag uit in deze nieuwsbrief. Ook in deze nieuwsbrief: Meteen een verzekering afsluiten bij bijvoorbeeld
de aankoop van een fiets? Verzekeren, prima, maar voor welk maandbedrag? Ook op het gebied van
pensioenen is er weer nieuws te melden. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! Wij helpen u
graag met een deskundig advies.

Wat doen wij wanneer u schade heeft?
Op het gebied van ﬁnanciën behartigen wij uw belangen, dat weet u.
Wat dit betekent in het geval u een schade heeft, leest u in dit artikel.

Lees verder

Goed om te weten...

Woningmarkt lijkt tot rust te komen
Er zijn steeds meer tekenen dat de “gekte op de woningmarkt” aan het
voorbijgaan is.
Lees verder >>

Uitkeringen bij pensioenfondsen staan onder
druk
Dekkingsgraad en solvabiliteit, zo maar twee begrippen die in dit artikel
aan de orde komen. Misschien ligt uw pensioenleeftijd nog ver voor u,
maar wellicht is het toch goed deze begrippen te kennen.
Lees verder >>

Aankopen en verzekeren samen? Toch maar
even advies vragen
De Consumentenbond heeft onlangs de premies van fietsverzekeringen
onderzocht. En wat bleek? De premies verschillen sterk. Daarnaast
bleek dat de verzekering die u afsluit bij de aankoop van uw fiets niet
altijd de beste keus is.
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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