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Van Berkel Adviesgroep b.v. 
introduceert de nieuwsbrief  
 
Balkenweg 2a, 9405 CC  ASSEN, tel. 0592-317840, info@vanberkeladviesgroep.nl 

 

MIJN DOSSIER 
 
Mijn Dossier is een unieke service van ons kantoor om uw financiën in  
kaart te brengen. 
 

Wij bieden onze klanten een eigen “financiële life coach” aan,  
een digitale box en een eigen dossier. In uw eigen dossier kunt u al  
uw persoonlijke informatie verzamelen, wijzigen en op ieder gewenst  
moment raadplegen. Daarnaast kunt u Mijn Dossier gebruiken als  
belangrijke informatiebron en als communicatiemiddel met ons  
kantoor. 
 
Heeft u nog geen toegang tot Mijn Dossier? 
 

Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak voor  
meer informatie over Mijn Dossier, tel. 0592 – 31 78 40 of stuur een  
e-mail naar info@vanberkeladviesgroep.nl 

                         Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? 

Ga naar : www.vanberkeladviesgroep.nl 

Elke Nederlander betaalt in 2009     
meer voor de zorgverzekering      
 
Alle grote zorgverzekeraars hebben hun premies voor 2009 inmiddels  
bekend gemaakt. Over de gehele linie is er een stijging van 0,8% op  
de basispremie waar te nemen. De basispremie van Stad Holland  
kent met ruim 6% de grootste daling. In 2009 zal de basispremie  
€ 89,75 per maand zijn voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. 
 
U zorgverzekering in 2009 gaat veranderen, u ook? 
De basisverzekering en aanvullende pakketten veranderen in 2009  
door wetswijzigingen. Een goed moment om nog een goed te  
kijken naar uw huidige zorgverzekering. Overweegt u een overstap,  
dan helpen wij u hierbij graag. 
 
Stap zonder medische selectie over naar een zorgverzekeraar die 
verzekert wat u wilt. 
 
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen,  
of ga naar www.vanberkeladviesgroep.nl , ook voor de aanvullende  
verzekeringen. 
 

                                        

 

                     

 

Van Berkel Adviesgroep b.v. is een onafhankelijke financiële 
adviesorganisatie en zelfstandig intermediair van de SNS 
Regio Bank.  
 
U kunt voor diverse producten bij ons terecht, zoals: 
 

Betalen 
Wilt u een betaalrekening waarbij u zonder 
problemen uw rekeningen kunt betalen zoals  
u dat wenst?  
Sparen 
Wilt u graag een spaarrekening waarmee u het  
meeste rendement uit uw geld haalt? 
Lenen 
Wilt u een lening die aansluit op uw doel, wensen  
en persoonlijke omstandigheden? 
Hypotheek 
Wilt u weten welke hypotheekvorm het beste bij u 
past of wilt u weten hoe u uw kind kunt helpen bij  
de aankoop van een eerste woning? 
 

Neem dan contact met ons op en informeer naar de 
mogelijkheden. 

      
Nu storten, in januari 2009 5% spaarrente! 

Jaarsparen tot 5%* spaarrente! En om te profiteren 
van deze uiterst hoge rente hoeft u niet tot volgend 
jaar te wachten. Want als u nú een eerste storting 
doet, krijgt u in januari ook al bonusrente. Dat eerste 
bedrag hoeft dus niet een heel kalenderjaar op de 
spaarrekening te staan.  
                    

* Rente bestaat uit 2% basis- en 3% bonusrente. Rente op 30  juni 2008.    
   Rentewijzigingen voorbehouden. Vraagt u naar de voorwaarden. 
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Banksparen, iets voor u? 
 
Vermogen opbouwen kan op allerlei manieren. Nu ook via banksparen. 
Maar wat is banksparen eigenlijk? 
 
Bij banksparen bouwt u vermogen op voor een van tevoren bepaald 
doel. Als u voldoet aan de wettelijke fiscale voorwaarden, kunt u 
fiscaal voordeel behalen. 
 
Een belangrijk verschil tussen banksparen en een ander verzekerings- 
product is dat u geen verzekering hoeft af te sluiten. Dat scheelt weer 
in de kosten en komt uw uitkering op einddatum ten goede. U kunt 
naast het bankspaarproduct wel een overlijdensrisicoverzekering 
sluiten. 
 
Banksparen iets voor u? Voor  meer informatie kunt u telefonisch  
contact met ons opnemen, of ga naar www.vanberkeladviesgroep.nl 

Bundel voordelig al uw schadeverzekeringen 
 

Oplopend voordeel 
Met het voordeelpakket stelt u uw eigen pakket schadeverzekeringen 
samen, waardoor dat geheel op uw persoonlijke situatie is 
toegesneden.  
 
U profiteert hierbij van een voordelig tarief. De verzekeringen zijn 
verdeeld over vijf rubrieken. Hoe meer rubrieken u opneemt in uw 
voordeelpakket, hoe hoger uw korting. Uw korting kan oplopen tot 
maar liefst 12%. 
 
Voor  meer informatie kunt u telefonisch contact  
met ons opnemen, of ga naar onze website 
 www.vanberkeladviesgroep.nl en klik op: 
 

                      Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? 

Ga naar : www.vanberkeladviesgroep.nl 

 

Nieuwe regelgeving beloningsstructuur 
per 1 januari 2009 

 

De verzekeringsbranche heeft van oudsher uitsluitend gewerkt 
met een beloningssysteem dat gebaseerd is op provisies over 
afgesloten producten. Mede met de komst van de Wet op het 
financieel toezicht, maar ook door allerlei andere maat-
schappelijke ontwikkelingen, is de tijd gekomen dat er 
wijzigingen komen in de beloningsstructuur. 
 
Het belang van de klant op korte en lange termijn is 
de hoogste prioriteit van de adviseur. Dit belang 
wordt behartigd door de juiste adviezen te geven 
maar ook door een transparant beloningssysteem  
te hanteren.  
 
Combinaties van provisies, urendeclaratie en 
abonnementen zijn hierbij goed mogelijk. 
 

Bent u op zoek naar een nieuw huis of wilt u 
uw huidige woning verkopen?         
                                                                
Groenhout Makelaardij is een ervaren  
makelaarskantoor en de nieuwe  
makelaar van Assen en omgeving.                 
 
       

Als relatie van Van Berkel Adviesgroep, bieden wij  
u een aantrekkelijke courtage op de verkoop van uw 
woning en/of aankoop van uw nieuwe woning.  
 

Wilt u van dit voorstel profiteren? Neem dan 
telefonisch contact met ons op of ga naar onze 
website www.groenhoutmakelaardij.nl. 
 

Balkenweg 2a, 9405 CC  ASSEN, tel. 0592 - 46 12 02 

 

 

            Ooit waren wij uw verzekeringsagent               Wij wensen u prettige feestdagen 
     Toen werden wij uw assurantietussenpersoon                         en een 
          Nu zijn wij uw financiële dienstverlener                                       voorspoedig 2009! 

                             
      Maar wij zijn nog steeds dezelfde als altijd:     
                    uw persoonlijke  adviseur  
          die u met raad en daad terzijde staat  

           bij al uw financiële en verzekeringsaangelegenheden. 
     

  Dat doen wij al jaren met plezier 
        en dat blijven wij als het aan ons ligt  

      nog heel veel jaren doen. 
    

 

 


