Ook in 2018 blijven wij u graag informeren over financiële
ontwikkelingen

Allereerst willen wij u een mooi, gezond en voorspoedig 2018 toewensen. Ons goede voornemen is dat wij
ook dit jaar voor u klaar staan met ons deskundig financieel advies. Of het nu gaat om veranderingen in de
wetgeving of advies om voorzichtig om te gaan met uw persoonlijke gegevens, wij informeren u er graag
over. Zijn er in het nieuwe jaar veranderingen in uw persoonlijke financiële situatie waarvoor u een
deskundig advies wenst? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Wij staan ook in 2018 voor u
klaar!

Wat heeft private lease van uw auto te
maken met uw hypotheek?
Het Bureau Krediet Registratie houdt bij wat u leent. In dit artikel
leest u dat daar meer onder valt dan u misschien denkt.

Lees verder

Goed om te weten...
Kapitaal overlijdensrisicoverzekering in laatste
levensfase al gebruiken
Een overlijdensrisicoverzekering geeft zekerheid aan de nabestaanden
in geval van overlijden. Wordt er dan uitsluitend ná overlijden
uitgekeerd?
Lees verder >>

Advies: gebruik de app KopieID
Het komt vaak voor, bijvoorbeeld als u iets huurt, en voor u het weet is
het kopietje van uw rijbewijs al gemaakt. Kan geen kwaad toch?
Lees verder >>

Opzet niet verzekerd onder AVP
De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP is niet bedoeld
voor opzettelijke toegebrachte schade. Maar hoe schrijf je dat nu goed
op in de polisvoorwaarden?
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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