
  

  

 

Financiële Zekerheid: wij denken met je mee 

 

Financiële zekerheid voor nu en voor morgen, voor jezelf, voor je 

kinderen. Zeker in deze tijd waarin de inflatie hoog is kunnen wij ons 

voorstellen dat het lastig is om geld opzij te zetten voor later. Vroeger was 

er de Zilvervloot, je kent het misschien nog. Een stimulans van de 

overheid om te sparen voor je (klein)kind met een extra premie van 10% 

op het eindbedrag. Vandaag de dag zijn er andere manieren die wij graag 

met je bespreken. Lees hiervoor het tweede artikel eens. 

  

Ook op verzekeringsgebied kunnen wij je helpen. Of het nu om een 

levensverzekering gaat of je autoverzekering, wij houden je graag op de 

hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Wist je dat het aantal autodiefstallen 

het afgelopen jaar is gestegen? In ons eerste artikel kun je zien wat het 

verschil is tussen een WA en een Casco verzekering en wanneer je auto 

precies is verzekerd tegen diefstal. 

  

Neem eens contact met ons op. Wij staan altijd voor je klaar. 

 

 

 

Sterke stijging aantal gestolen auto’s 

In de eerste helft van 2022 is het aantal gestolen 

auto’s sterk gestegen. Hetzelfde geldt voor 

motorfietsen. Opvallend is dat het vooral de iets 

oudere auto’s zijn die veel gestolen worden. 

 Lees verder >> 
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Goed om te weten... 
 

 

 

Zilvervloot in een moderne uitvoering 

Wie kent hem nog: de Zilvervlootrekening. Sinds 

1992 bestaat deze vorm van sparen voor je 

kind(eren) niet meer. Hoe sparen we anno 2022? 

 Lees verder >> 

 

 

 

Er was toch een levensverzekering? 

Het is niet goed wanneer deze vraag pas na het 

overlijden op tafel komt. Toch vindt dat jaarlijks 

regelmatig plaats. Verzekeringsmaatschappijen 

kunnen je helpen bij het vinden van een antwoord op 

deze vraag. 

 Lees verder >> 

 

 

 

Voor veel geld huren maar niet kunnen kopen? 

Misschien kunnen wij iets voor je doen 

De strenge eisen die banken stellen bij de aanvraag 

van een hypotheek roept steeds vaker de vraag op: 

Wanneer je een hoge huur kan betalen, waarom dan 

niet een ‘goedkopere’ hypotheek? 

 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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excuseren wij ons voor het eventuele ongemak. 

 

Kijk ook op onze website voor meer informatie: 

https://www.assurantiekantoorstrijker.nl/ 

 

Ons e-mailadres is: 

info@assurantiekantoorstrijker.nl 
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