
  

  

 

Veranderingen op verzekeringsgebied. Wij houden ze 

voor je bij. 

 

Zekerheid over je financiën, dat wil je graag. In deze tijd van een hoge 

inflatie en onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne is deze helaas niet 

helemaal te garanderen. Reden temeer om over zaken waar we ons wél 

op kunnen voorbereiden een goed overzicht te hebben. 

  

Omdat wij veranderingen op verzekeringsgebied voor je bijhouden is het 

ook nu weer goed om onze nieuwsbrief te lezen. Wist je bijvoorbeeld dat 

de regels rondom ons pensioen per 1 januari 2023 veranderen? Je merkt 

het als je binnenkort met pensioen gaat, maar ook als je pensioendatum 

nog ver in de toekomst ligt is het goed om op de hoogte te zijn van de 

verwachte hoogte van je pensioenuitkering. Juist nu kan een goed advies 

van pas komen, zodat je later niet voor verassingen komt te staan. 

  

Ook in deze nieuwsbrief: wat betekenen de steeds hogere kosten van 

bouwmaterialen voor je opstalverzekering en: de schutting is omgewaaid. 

Je bent verzekerd tegen de schade, maar zijn de buren dat ook? 

  

Vragen over een van deze of een ander onderwerp? Kom eens langs voor 

een gesprek. Wij denken graag met je mee! 

 



 

 

Belastingaangifte 2021 

Ruim 8 miljoen mensen kunnen sinds dinsdag 1 

maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2021. 

 Lees verder >> 

 

 

 

Goed om te weten... 
 

 

 

Op het gebied van pensioen gaat het nodige 

veranderen 

Op het gebied van het pensioen gaat in de komende 

jaren veel veranderen. De eerste verandering gaat 

waarschijnlijk al met ingang van 1 januari 2023 

worden in. 

 Lees verder >> 

 

 

 

Extreem stijgende bouwkosten vragen extra 

aandacht verzekerde bedragen  

Hogere bouwkosten. Je hebt er vooral mee te 

maken wanneer je een huis wil gaan (ver)bouwen. 

Maar wat denk je van herstel na een schade? 

 Lees verder >> 

 

 

 

Hoe zit het met de omgewaaide schutting 

De schutting is omgewaaid. Ervan uitgaand dat de 

relatie met de buren goed is, moet dit op te lossen 

zijn. Maar er moeten normaal gesproken wel twee 

verzekeraars worden ingelicht! 

 Lees verder >> 
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