
  

  

 

Is uw verzekering up to date? 

 

Bij (grote) veranderingen in uw leven is het belangrijk om na te gaan of uw 

verzekeringen nog wel bij je (woon)situatie passen. 

 

Denk bijvoorbeeld aan je kinderen die uit huis gaan voor een studie, een 

echtscheiding of ben je juist gaan samenwonen? 

 

Ook kan het zijn dat je nieuwe spullen voor in huis heeft gekocht. Het is van 

belang dat verzekerde bedragen juist op je polis staan. 

 

Samen met jou kijken wij graag welke verzekeringen voor jou relevant zijn en of 

jouw persoonlijke situatie vraagt om de verzekeringen hierop aan te passen. 

Wij nemen graag alles uit handen om te zorgen dat je beschikt over de juiste 

verzekeringen tegen de beste premies en voorwaarden. 

  

 

 

 

Lees onze nieuwsbrief eens door. Heb je vragen over verzekeringen of je 

financiën? Wij helpen je graag, ook in vakantietijd. Wij wensen je fijne 

zonnige zomermaanden toe! 

 



 

 

Repareren of vervangen? 

Als consumenten zijn wij een beetje verwend. Als 

iets stuk gaat gooien wij het weg en kopen wij een 

nieuw exemplaar. Kan dat anders? Ja hoor dat kan. 

 Lees verder >> 

 

 

 

Goed om te weten... 
 

 

 

Vakantie: Wees goed voorbereid op een aantal 

risico’s 

Het is ietsje minder vanzelfsprekend dan pak weg 3 

jaar geleden, maar veel mensen kiezen voor het 

buitenland om daar de vakantie te vieren. 

 Lees verder >> 

 

 

 

Wat staat er allemaal op jouw mobiel? 

Een mobiel is lang niet meer alleen een instrument 

om te bellen. Voor telefoneren gebruiken we de 

mobiel nog maar een fractie van de tijd… 

 Lees verder >> 

 

 

 

Neem contact met ons op wanneer je financiële 

problemen verwacht 

Het aantal huishoudens dat het financieel moeilijk 

heeft, groeit sterk… 

 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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