HYPOTHEEKADVIES
FINANCIËLE
PLANNING

De zekerheid van permanente financiële rust

Een vraag? Wij helpen je!
Op elk belangrijk moment in je leven kun je op ons rekenen. Wij zijn jouw privéadres voor
financiële zaken. Financiële dienstverlening is mensenwerk. Wij nemen daarom graag de tijd
voor je en maken werk van een goed advies. Dat begint bij een gesprek om je persoonlijke
situatie te leren kennen. Daarna onderzoeken we wat voor jou de best passende oplossing is.
Bij ons staan jouw wensen voor nu en in de toekomst centraal. Of het nu gaat om het kopen
van een huis, het aanpassen van jouw hypotheek, het regelen van je pensioen of van
voldoende inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid. Wij helpen je graag met het
uitstippelen van jouw financiële route, zowel privé als zakelijk. Wij laten daarbij geen enkele
kans onbenut.
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Wonen en Hypotheek
Welke hypotheek is voor mij de beste?
Is het verstandig om mijn hypotheek af te lossen
of over te stappen?
Hoe is mijn financiële situatie nadat de hypotheek
afgelost is?

Relatie
Welke gevolgen heeft het starten van mijn bedrijf
op gemaakte afspraken?
Kan ik in mijn huis blijven wonen na een scheiding?
Wat zet ik in mijn samenlevingscontract of mijn
testament?

Ondernemen
Welke risico's loop ik?
Waar liggen meer kansen?
Hoe financieer ik mijn plannen?

Ziekte
Heb ik voldoende inkomen als ik ziek wordt?
Kan ik in mijn huis bijven wonen?
Wat is voor mij de beste arbeidsongeschiktheidverzekering?

Pensioen
Heb ik straks wel voldoende pensioen opgebouwd?
Heb ik een aanvulling op mijn pensioen nodig?
Tot welke leeftijd moet ik doorwerken?
Welke belastingvoordelen zijn er voor mij?

Overlijden
Kunnen mijn dierbaren blijven wonen in het huis?
Wat zet ik in mijn samenlevingscontract of mijn
testament?
Hoeveel geld kan ik geven aan mijn kinderen?

