
  

  

 

 

Verandert jouw financiële situatie? 

 

De waarde van woningen stijgt, het pensioenstelsel verandert ingrijpend 

en de inflatie loopt sterk op. En door de huidige situatie, de oorlog in 

Oekraïne, weten we niet hoe de economie zich gaat ontwikkelen. 

  

Het is daarom verstandig om met ons zaken als verzekeringen, pensioen, 

vermogensopbouw, wonen en levens- en nalatenschapstestamenten eens 

(opnieuw) tegen het licht te houden. Wij helpen je daar graag mee! 

  

Veel mensen willen iets doen voor de slachtoffers van de oorlog. Van het 

verzamelen en versturen van goederen tot het ophalen en huisvesten van 

vluchtelingen. Mooi dat deze initiatieven er zijn! Mocht jij ook iets 

ondernemen, laat ons dat ook weten, dan zoeken wij het een en ander 

voor je uit op verzekeringsgebied. Dat is misschien het laatste waar je aan 

denkt, maar niet onbelangrijk! 

  

Heb je na het lezen van onze nieuwsbrief vragen, neem dan contact op 

met ons kantoor. We zijn je graag van dienst. 

 



 

 

Helpen? Houd ons op de hoogte  

Veel mensen willen “iets” doen om het leed dat 

wordt veroorzaakt door het geweld in Oekraïne te 

verzachten.   

 Lees verder >> 

 

 

 

Goed om te weten... 
 

 

 

Fout + schade en toch niet aansprakelijk voor de 

schade? Hoe kan dat? 

Wanneer er door een fout schade ontstaat ga je 

ervan uit dat degene die de fout heeft gemaakt de 

schade moet vergoeden, toch? 

 Lees verder >> 

 

 

 

In tijden van veranderingen keuzes uit het 

verleden actualiseren 

Op dit moment vinden er in de samenleving zo veel 

veranderingen plaats dat het verstandig is om te 

bekijken of in het verleden gemaakte keuzes nog 

steeds passen bij de huidige situatie. 

 Lees verder >> 

 

 

 

Wij helpen bij de financiering van het 

energiezuinig maken van jouw woning 

De prijs voor geleverde energie stijgt en dat raakt 

ons allemaal. Tijd dus om nu echt te beginnen met 

het energiezuiniger maken van de woning! 

Lees verder >> 
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