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Wanneer u vragen heeft doen wij ons best deze te beantwoorden.
Wanneer u vragen heeft op verzekeringsgebied, kunt u deze zelf proberen te beantwoorden door contact
te zoeken met een verzekeringsmaatschappij. Net zoals u naar ‘uw’ bank gaat wanneer u erover denkt
een lening af te sluiten voor bijvoorbeeld de aankoop van een woonhuis. Wij kunnen ons voorstellen dat u
bij het inwinnen van advies veel waarde hecht aan de manier waarop dit advies tot stand komt. Uw ‘eigen’
bank zal zijn best doen een interessant aanbod te doen, maar in welk opzicht is dit dan interessant? Als
onafhankelijk adviseur kijken wij niet alleen naar de ‘prijs’ van een financieel product, maar vooral ook
naar de kwaliteit en, heel belangrijk omdat wij uw persoonlijke situatie kennen, ook naar wat bij u past.
Leest u onze nieuwsbrief eens door. Vragen? Wij helpen u graag met een onafhankelijk advies!

Onafhankelijk adviseur? Hoe zit dat nu
precies
In de communicatie van ons kantoor vermelden wij dat wij een
‘onafhankelijk ﬁnancieel adviseur zijn’. Onlangs kregen wij de vraag
wat dit nu eigenlijk precies inhoudt. We leggen het graag uit.

Lees verder

Goed om te weten...
Gaan de premies van autoverzekeringen door
corona dalen? Vanaf midden maart is er in
Nederland fors minder met auto’s gereden...
Vanaf midden maart is er in Nederland fors minder met auto’s
gereden...
Lees verder >>

Zullen wij in de komende dagen eens naar uw
overlijdensrisicoverzekering kijken?
Heeft u in het verleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten
buiten ons kantoor? Dan adviseren wij in de komende dagen ons eens
naar die verzekering te laten kijken.
Lees verder >>

Financieringsvoorbehoud bij aankoop woning
zeker nu belangrijk!
De gevolgen van het coronavirus zijn groot. U wilt bij de aankoop van
een woning, meer dan ooit, financiële zekerheid.
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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