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Laat ons even met u meekijken!
Een nieuw jaar dat start vol met ontwikkelingen. Het kan u niet ontgaan zijn, de hele wereld is van slag
inzake het Coronavirus. Dit heeft gevolgen voor uw reisverzekering. Voor ons reden om u hierover te
informeren. Daarnaast gaan wij in op pensioen ontwikkelingen en staan we stil bij partneralimentatie. Het
blijkt maar dat het altijd verstandig is uw financiële situatie onder de loep te nemen. Wij kijken daarom
graag met u mee. Neemt u contact met ons op als u vragen heeft? Daar zijn we immers voor.

Reisverzekering en Coronavirus
Voor reizigers die zakelijk of voor een vakantie een reis hebben
geboekt kunnen door de huidige ontwikkelingen de ﬁnanciële
gevolgen groot zijn.

Lees verder

Goed om te weten...
Ontwikkelingen op het gebied van pensioen
heeft voor iedereen gevolgen
Wij zien dat steeds meer relaties van ons kantoor vragen hebben over
hun pensioen. In dit artikel gaan wij daarom in op een aantal
ontwikkelingen op dit gebied.
Lees verder >>

Nieuwe regels voor partneralimentatie
Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan,
wanneer deze relatie eindigt, recht ontstaan op alimentatie.
Lees verder >>

Hoe zit het met diefstal van uw fiets uit de
schuur bij uw woning?
Veel woningen hebben een garage of schuur. Wij zien bij onze relaties
door de jaren heen dat de bezittingen die in deze ruimtes worden
gestald steeds waardevoller worden.
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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