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Wij helpen u graag om alles overzichtelijk te maken: ook in
onzekere tijden
U voert regelmatig onderhoud aan uw auto om te voorkomen dat u op het moment dat het net even niet
uitkomt stil komt te staan, of dat u geconfronteerd wordt met reparaties die veel duurder zijn dan de kosten
van het onderhoud. Wat geldt voor uw auto, geldt ook voor uw hypotheek. Uw hypotheek is meer dan
alleen maar een lening waarvoor u rente betaalt. Wij kijken graag met u mee naar uw hypotheek. Weet u
zo waar u alle verzekeringen heeft ondergebracht? In de loop der jaren sluit men vaak verzekeringen af bij
verschillende instanties. De einduitkomst is bij veel mensen hetzelfde: verzekeringen zijn verspreid over
meerdere organisaties en niemand heeft een overzicht van het totaal. Voor ons reden om dit uit te lichten
in onze nieuwsbrief. Wij helpen u graag om alles overzichtelijk te maken: ook in onzekere tijden.

Letsel na een ongeval? Altijd een
deskundige inschakelen
Raakt u ooit gewond door een ongeval waarvoor mogelijk een ander
aansprakelijk is? Ons advies luidt, laat u dan altijd door een
deskundige begeleiden.

Lees verder

Goed om te weten...
Zorg voor totaaloverzicht van uw
verzekeringen
Het organiseren van financiële zekerheid is te vergelijken met het
maken van een legpuzzel: best lastig en het lukt niet wanneer niet alle
puzzelstukjes in beeld zijn.
Lees verder >>

De studiekosten van uw kinderen
Binnenkort starten veel jongeren met hun vervolgstudie. Een
spannende tijd met veel nieuwe ervaringen, maar ook een tijd waarin er
kosten gemaakt moeten worden.
Lees verder >>

Zullen wij eens naar alle onderdelen van uw
hypotheek kijken?
Wanneer wij u vragen of uw hypotheek up-to-date is denkt u vast als
eerste aan de hoogte van de rente die u betaalt. Maar u kunt veel meer
onderdelen van uw hypotheek beoordelen. Een overzicht.
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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