Wil je inzicht in je financiën in 2022? Wij geven je een
inkijkje!
Het nieuwe jaar is begonnen. Wij willen je ook in 2022 goed informeren
over verzekeringen en je financiën.
Op het gebied van veiligheid heeft de overheid nieuwe regels opgesteld,
onder andere door het gebruik van rookmelders verplicht te stellen. Wat
betekent dit voor jouw woning? Je kunt het lezen in onze nieuwsbrief.
Ook is voor dit jaar de nieuwe AOW-leeftijd vastgesteld. Is het duidelijk
wat dit (ook als je nog lang niet met pensioen gaat) voor jou betekent? In
ons artikel hierover vind je tools om inzicht te verkrijgen over je inkomen
na pensionering. We kunnen ons best voorstellen dat dit vragen bij je
oproept. Wij helpen je graag inzicht te krijgen in deze soms lastige
materie.
Wat je plannen ook zijn voor 2022, wij geven je graag een deskundig
advies. Neem gerust contact met ons op.

Schadevrije jaren auto mogelijk vaker “mee te
nemen”
Schadevrije jaren worden in veel gevallen ‘samen’
opgebouwd. Toch staan deze bij één persoon, de
verzekeringnemer, geregistreerd. Niet logisch!
Lees verder >>

Goed om te weten...

Extra informatie via navigatiesysteem in auto
Het gebruik van het navigatiesysteem heeft onze
manier van autorijden drastisch veranderd. En de
ontwikkelingen gaan verder…
Lees verder >>

AOW-leeftijd in 2022: 66 jaar en 7 maanden
Ieder jaar wordt de (nieuwe) AOW-leeftijd
vastgesteld. Is het duidelijk wat dit voor jou
betekent?
Lees verder >>

Rookmelders verplicht met ingang van 1 juli
2022
Op dit moment geldt dat woningen die nieuw worden
opgeleverd voorzien moeten zijn van rookmelders.
Vanaf 1 juli 2022 geldt dit ook voor alle bestaande
woningen. Dat wordt een hele klus! Lees verder >>

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van
een advies op maat kunnen voorzien.

