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ALTIJD EN OVERAL GOED VERZEKERD OP REIS 
 
Zomervakantie en wintersport, een doordeweeks tripje of een weekendje weg;  
wij Nederlanders zijn een reislustig volk. Velen houden ervan om hun spullen 
te pakken om te genieten van een bijzondere locatie. Trekt u er ook geregeld op 
uit? Of boekt u regelmatig een zakenreis? Denk dan aan de doorlopende reis- 
en/of annuleringsverzekering. 
 
Groot gemak en kostenbesparing 
Met een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering hoeft u  
niet steeds opnieuw een verzekering af te sluiten, elke keer wanneer  
u op reis gaat. Bovendien bent u met een doorlopende verzekering  
al gauw voordeliger uit dan met verschillende losse verzekeringen. 
 
Profiteer al tijdens uw volgende reis         
Wij weten natuurlijk niet precies hoe vaak u op vakantie gaat. 
Maar bij één vakantie per jaar bent u vaak al goedkoper uit.  
Hebt u nog vragen over de dekking of wilt u graag meer  
informatie, neem dan contact met ons op. 
 

       

    OPEN NÚ BONUS SPAREN 
 

Wij willen u graag wijzen op een nieuw spaarproduct 
van SNS Regio Bank: Bonus Sparen.  

Wilt u een bonus ontvangen, open dan nu een  
Bonus Spaarrekening waarvan de rente kan oplopen tot 

wel 4,25%*  
*interesse? vraag naar de voorwaarden 

           KAN IK MIJN WOONLASTEN  
                    ALTIJD BETALEN? 
 
U hebt uw zaakjes goed geregeld; een leuke baan met 
een vast inkomen een prachtig huis. Uit uw salaris betaalt u de 
vaste lasten voor de woning.  
 
Maar wat gebeurt er als (een deel van) uw inkomen 
wegvalt door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? 
Verstandig omgaan met een beperkt inkomen valt 
echter niet mee. Plotseling moet u bezuinigen, 
budgetteren en schulden vermijden. Om dit te 
voorkomen, kunt u contact met ons opnemen.  
 
Komt u zonder werk 
Bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid moet u 
vaak met 30 procent minder inkomen rondkomen. 
Dit terwijl uw vaste lasten gelijk blijven. Er ontstaat 
een financieel gat en hierdoor zou u in de problemen 
kunnen komen. Zover hoeft het niet te komen, 
want de woonlastenverzekering is uw financiële 
vangnet. 
 
Raakt u arbeidsongeschikt 
Met deze verzekering kunt u de woonlasten blijven 
betalen in krappere tijden. Dit geeft u de tijd te 
herstellen of om een nieuwe baan te vinden 
 
U kunt zicht verzekeren voor langdurige ziekte, 
arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. U  
kiest voor een vast bedrag per maand. Bent u  
arbeidsongeschikt of werkloos, dan kunt u met  
dit bedrag uw woonlasten blijven betalen.  
 
Bent u niet in loondienst? Dan kunt u zich niet 
verzekeren tegen werkloosheid, maar wel 
tegen arbeidsongeschiktheid of een ernstige ziekte. 
 
Meer informatie? Neem gerust contact met ons op. 

STEEDS MEER KLANTEN MAKEN GEBRUIK VAN 
      ONZE UNIEKE SERVICE, MIJN DOSSIER! 
 
 

Wat houdt Mijn Dossier in? 
Met Mijn Dossier heeft u een eigen “financiële life coach”, 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 communicatie- 
middel met ons kantoor. 
 
Hebt 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 
 



 
 

                          NIEUWSBRIEF MEI 2009 

______________________________________________________________________________________________ 

 

  

 
Balkenweg 2a, 9405 CC ASSEN, tel. 0592-317840, info@vanberkeladviesgroep.nl  

         ALLES – IN – 1: WEL ZO GEMAKKELIJK 
 
In de loop der jaren hebt u waarschijnlijk diverse schadeverzekeringen afgesloten.  
Voor uw auto, uw huis, de aansprakelijkheid….. prima geregeld dus.  
Toch zou u niet de eerste zijn met verzekeringen die elkaar overlappen of juist 
hiaat vertonen. Een probleem dat u in één keer oplost als u uw verzekeringen  
bundelt in een pakket. Zo bespaart u ook nog eens flink op uw premies! 
 
Voor alle zekerheid: de beste oplossing 
Binnen het voordeelpakket sluiten alle verzekeringen naadloos op 
elkaar aan en u hebt ze meteen netjes in één overzichtelijke map. 
Bovendien krijgt u met elke extra verzekering meer korting.  
Zo kan uw besparing oplopen tot wel 12% op het totale pakket.  
En u wilt later nog een dekking toevoegen? Dat kan zonder extra  
polis- of administratiekosten. Sterker nog: dan krijgt u weer extra 
korting op alle premies. 
 
   Hoe meer rubrieken u opneemt, hoe hoger uw korting 

    Aantal   Korting 
    Één rubriek                  0% 
    Twee rubrieken     3% 
    Drie rubrieken     6% 
    Vier rubrieken     9% 
    Vijf rubrieken                12% 

 
Wilt u graag dat wij uw verzekeringen bekijken? 
Neem dan telefonisch contact met ons op, of stuur een e-mail  
naar info@vanberkeladviesgroep.nl. 
 

              WIJ ZIJN O.A. INTERMEDIAIR VAN: 
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      PLAFONDRENTE HYPOTHEEK 
 

       
 

Met de Plafondrente Hypotheek profiteert u altijd van variabele 
rente. Als de rente laag staat betaalt u namelijk weinig. En als 
de rente hoog staat, betaalt u nog steeds niet te veel. U hebt 
namelijk de zekerheid van een vooraf afgesproken maximale 
rente: het renteplafond. Uw rente kan nooit hoger worden dan 
dit renteplafond. Wel lager, want als de rente daalt, dalen uw 
maandlasten mee. En dat is rustig wonen.   
 
Welke rente kiest u? 
Bij het aanvragen van uw hypotheek kunt u kiezen 
tussen een vaste of variabele rente. Kiest u voor de 
zekerheid voor een vaste rente? Dan weet u precies 
wat u elke maand betaalt. Kiest u voor een lage 
variabele rente? Dan bent u op lange termijn 
waarschijnlijk voordeliger uit dan bij een vaste rente. 
Maar uw rente kan wel opeens flink stijgen en uw 
maandlasten daardoor ook. 
 
Lage variabele rente met zekerheid 
Met de Plafondrente Hypotheek betaalt u een lage 
variabele rente. U profiteert van rentedalingen.  
Maar als de rente stijgt, betaalt u nooit meer dan de 
maximale rente die er is afgesproken. Hierdoor weet  
u vooraf wat uw maximale maandlasten worden. 
 
Voordeel voor zekerheidszoekers 
Een plafondrente Hypotheek is voordeliger voor 
iedereen die wil profiteren van lage maandlasten  
tegen een laag risico. Of u nu voor het eerst een  
huis koopt of op het punt staat uw bestaande 
hypotheek te verlengen of over te sluiten.  
 
Wilt u graag meer informatie over de Plafondrente 

Hypotheek? 
Neem dan telefonisch contact met ons op, voor het 
maken van een afspraak met een van onze adviseurs. 
 


