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Voor uw financiële situatie hebben wij veel aandacht
Als wij rondkijken in de markt, valt er altijd weer zoveel te vertellen! Onze dienstverlening is ook om
productontwikkelingen in de gaten te houden, die wellicht voor u interessant kunnen zijn. Een voorbeeld:
Recent presenteerden de banken twee nieuwe producten voor de financiering van de woning. Dit keer
vragen wij u ook eens goed na te denken over de gevolgen als er een naaste overlijdt, absoluut niet leuk,
maar wel verstandig. Wij kijken graag met u mee, want naast dat uw financiële situatie onze aandacht
heeft, vraagt uw persoonlijke situatie ook onze aandacht. Laat het ons vooral weten als wij u ergens mee
van dienst kunnen zijn. Wanneer u ons belt of mailt, gaan wij voor u aan de slag!

Ook uw autoverzekering verdient aandacht
Op 1 januari 2019 waren er in Nederland maar liefst 8,5 miljoen
personenauto’s. Als het goed is zijn deze verzekerd...

Lees verder

Goed om te weten...

Ontwikkelingen bij hypotheken voor ouderen
en huurders
Banken ontwikkelen regelmatig nieuwe financiële producten. Recent
presenteerden de banken twee nieuwe producten voor de financiering
van de woning.
Lees verder >>

Geen leuke vraag, maar wat kan het overlijden
van een naaste (financieel) voor u betekenen?
In dit artikel leggen wij uit waarom we aandacht (blijven) vragen voor dit
belangrijke onderwerp.
Lees verder >>

Al die elektrische apparaten……
400.000 elektrische fietsen werden alleen al in 2018 in Nederland
verkocht. Tijd voor wat aandacht voor een belangrijk onderdeel: de accu
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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