
  

  

 

Heb je voldoende zicht op je financiën en 

verzekeringen? Wij kunnen je helpen 

 

Wij houden je graag op de hoogte op verzekeringsgebied. In deze 

nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de autoverzekering. Wanneer je 

een auto hebt is deze als het goed is verzekerd. Je hebt misschien ook al 

een flink aantal schadevrije jaren opgebouwd… Maar heb je wel eens 

nagedacht over wanneer je de auto uitleent aan een vriend of collega? 

Het is goed om te weten hoe het juridisch in elkaar zit in het geval van 

schade. Lees het eerste artikel eens. 

  

Wij informeren je ook over hoe het nu precies zit met je opgebouwde 

schadevrije jaren wanneer je van verzekering wisselt of te maken hebt 

met een scheiding en de schadevrije jaren verdeeld moeten worden. En 

dan iets heel anders: de elektrische step. Ben je in geval van schade of 

letsel wel verzekerd? 

  

Lees onze nieuwsbrief eens door. Wij helpen je om zicht te houden op je 

verzekeringen en financiën. Kom gerust eens bij ons langs! 

 

 

 

Mag ik even jouw auto lenen? 

De vraag is snel gesteld. Het antwoord snel 

gegeven. Bijna altijd gaat het goed. Soms niet. Dan 

kunnen de gevolgen juridisch complex zijn. 

 Lees verder >> 
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Goed om te weten... 
 

 

 

Verschillen in kosten uitvaart per gemeente zijn 

groot 

Als Nederlander zijn we gewend prijzen vergelijken 

en op basis van prijs/kwaliteit een keuze te maken. 

Maar voor onze uitvaart doen we dat over het 

algemeen niet. 

 Lees verder >> 

 

 

 

Nieuw systeem registratie schadevrije jaren 

Het verbond van Verzekeraars werkt aan een nieuw 

systeem voor de registratie van schadevrije jaren. 

We zetten een aantal zaken op een rij. 

 Lees verder >> 

 

 

 

Leuk zo’n elektrische step. Maar hoe zit het met 

de verzekering? 

Vroeger was steppen iets voor kinderen. 

Tegenwoordig zie je steeds meer volwassenen op 

de step. 

 Lees verder >> 

 

 

 

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van 

een advies op maat kunnen voorzien. 
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Disclaimer 

Wij hebben de 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. 
  

Ingeschreven in het register Financieel 

Dienstverlener (AFM) 
  
Aangesloten bij KiFiD 

   

 


