
  

  

 

Wij helpen je zicht houden op je financiën en die van 

je nabestaanden 

 

Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij verder kijken dan alleen je huidige 

financiële situatie. Want hoe ziet deze er bijvoorbeeld uit wanneer jij of je 

partner vroegtijdig komt te overlijden? Je hebt er misschien wel over 

nagedacht, maar het kan best zijn dat je zaken over het hoofd ziet. Deze 

maand kun je onder meer lezen over hoe het nu eigenlijk zit met erfrecht 

en wat het verschil is tussen een testament, levenstestament en een 

codicil. Ook in deze nieuwsbrief: wat voor invloed heeft je leasecontract op 

je hypotheekaanvraag? 

  

Heb je vragen? Neem eens contact met ons op. Wij staan altijd voor je 

klaar! 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie over erfbelasting? 

 

Hiervoor kunt u terecht bij 

Strijker Administratie en Belastingadvies. 

Bel naar 0521-512336 

of mail naar info@strijkersteenwijk.nl 

 

  

 

 

http://www.financieel-alert.nl/?p=10565


 

 

Waar blijven de crypto’s na iemands overlijden? 

Of het nu om kleine of veel grotere bedragen gaat, 

de toegang tot crypto tegoeden ligt vaak in handen 

van één persoon. 

 Lees verder >> 

 

 

 

Goed om te weten... 
 

 

 

Wettelijk erfrecht niet ideaal voor samengestelde 

gezinnen 

Wanneer je een nieuwe relatie begint en je hebt 

allebei kinderen, is er veel om bij stil te staan. Vaak 

staat het nadenken over de verdeling van je 

nalatenschap niet op de eerste plaats. 

 Lees verder >> 

 

 

 

Testament, levenstestament en codicil: wat zijn 

de verschillen?  

Wij brengen de begrippen testament, 

levenstestament en codicil in dit artikel graag even 

onder de aandacht. 

 Lees verder >> 

 

 

 

Private lease van auto: snelgroeiende markt 

Private lease heeft zo zijn voordelen, maar houd wel 

rekening met als je plannen hebt een hypotheek af 

te sluiten! 

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

een advies op maat kunnen voorzien. 

 

 

Copyright © 2017 Assurantiekantoor Strijker, All rights reserved. 

U ontvangt deze e-mail omdat u deze tijdens een onderhoudsgesprek of bij het afsluiten van uw 

verzekering deze bij ons heeft afgegeven. 

Wij gebruiken uw e-mail adres enkel om u te informeren over verzekeringszaken. Mocht u verder geen 

behoefte hebben aan onze nieuwsbrieven dan kunt u zich onderaan deze email uitschrijven van de lijst en 

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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