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    STAD HOLLAND MAAKT DE  ZORGPREMIE 2010 BEKEND 
 
Zorgverzekeraar Stad Holland heeft de premie voor 2010 vastgesteld op € 92,50 per maand. 
 
Voor iedereen € 92,50 
Iedereen betaalt bij Stad Holland dezelfde premie. Ook het premiebeleid is niet veranderd: de premie  
is nét kostendekkend vastgesteld. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 
Verzekerden tot 22 jaar                                                                                                                  
Verzekerden tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor dezelfde aanvullende dekking als de 
ouder(s)/voogd. Verzekerden van 18 tot 22 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd voor de standaard 
aanvullende dekking.   

 

         MAAR MIJN DOSSIER DOET MEER … 
 
● Uw budgettair jaaroverzicht                 ● Uw pensioenoverzicht   
    Een overzicht van uw jaarlijkse inkomsten en uitgaven           Wilt u weten wat u op uw 65e (of 67e)    
    En wat hebt u in de jaren in uw leven te besteden,            daadwerkelijk netto ontvangt? 
    zowel in 2009 als in 2049?         ● Uw fiscaal overzicht 
● Als u arbeidsongeschikt of werkloos raakt           Over welk inkomen en vermogen moet 
    Hebt u hier al eens bij stilgestaan? Wat moet u dan          u belasting betalen. Op welke kortingen  
    doen en wat zijn de gevolgen voor uw inkomsten?           cq. toeslagen heeft u recht op? 
 
Dit is slechts een greep waar u Mijn Dossier voor kunt gebruiken. Voor de kosten van tien euro per 
maand hoeft u het niet te laten, daar u uw persoonlijke situatie in beeld hebt en een uitgebreid overzicht 
voor nu en voor de toekomst. 
 

Interesse? Neem dan contact met ons op, tel. 0592-317840 of e-mail naar info@vanberkeladviesgroep.nl 
 

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar: www.vanberkeladviesgroep.nl 
Balkenweg 2a, 9405 CC Assen, tel. 0592-317840, info@vanberkeladviesgroep.nl 

 

 

WILT U EEN BONUS ONTVANGEN?  
OPEN DAN NÚ DE BONUS SPAARREKENING!    

 

Met Bonus Sparen van de SNS Regio Bank ontvangt u bovenop de basisrente een bonusrente.  
Bovendien ontvangt u deze rente ieder kwartaal, in plaats van één keer per jaar, u krijgt  
dus rente op rente! Daar komt bij dat u uw geld op elk gewenst moment kunt opnemen.  
Dit heeft wel gevolgen voor de bonusrente. * Vraag naar de voorwaarden. 
                                

 INZICHT IN UW GELDZAKEN? 
 DAT KAN MET MIJN DOSSIER! 

 
Omgaan met geld, het lijkt makkelijk. U ontvangt maandelijks uw inkomen, betaalt de rekeningen en  
daarnaast zijn er de grote en kleine dagelijkse uitgaven. Toch vragen veel mensen zich regelmatig af waar het geld  
toch blijft! Wilt u ook meer inzicht in uw geldzaken? Maak dan gebruik van Mijn Dossier. 
 
In Mijn Dossier vindt u allerlei informatie, tips en hulpmiddelen om meer grip op uw geld te krijgen.  
Dat is niet alleen handig als u minder te besteden heeft, maar ook als u een ruimer budget heeft. 
 
Daarnaast kunt u Mijn Dossier gebruiken als belangrijke informatiebron en als communicatiemiddel  
met ons kantoor.  
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BUITENHUISDEKKING VOOR KOSTBAARHEDEN 

Veel spullen die u meeneemt naar buiten zijn niet verzekerd. Denk aan uw camera, fototoestel, sieraden 
of laptop. Tegen een geringe premietoeslag kan hiervoor de buitenhuisdekking meeverzekeren op uw 
inboedelverzekering bij onder andere ASR Verzekeringen.                                                                                                            

Meer weten over de buitenhuisdekking? Ga naar onze website www.vanberkeladviesgroep.nl 

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar: www.vanberkeladviesgroep.nl 
Balkenweg 2a, 9405 CC Assen, tel. 0592-317840, info@vanberkeladviesgroep.nl 

 

 

 

 

BUDGET HYPOTHEEK 
 
Betaal alleen wat u nodig heeft. Met de Budget Hypotheek biedt de SNS Regio Bank u een geheel nieuwe manier  
om uw huis op de meest voordelige wijze te financieren. U kunt niet alleen de aflosvorm en de rentevariant bepalen,  
maar ook zelf beslissen of en hoe u uw hypotheek aan wilt vullen.  
 
De belangrijkste voordelen van de Budget Hyptheek 
● Zelf uw ideale hypotheek bepalen   ● Geschikt voor elke aflossingsvorm 
● Op maat en naar wens uitbreiden en aanpassen  ● Lage basis rente 
● Niet betalen voor extra’s die u niet gebruikt  ● Uw voordeel kan oplopen tot 0,5% 
● Geldt voor alle rentevastperiodes van 5 tot 20 jaar     minder rente 
 
Nu ook de Budgethypotheek op basis van banksparen 
Dit is een hypotheek met een geblokkeerde spaarrekening waarbij u geen overlijdensrisicoverzekering 
hoeft af te sluiten. En dat levert u dus lagere maandlasten op. Al zijn die toch al erg laag bij een Budget 
Hypotheek omdat u alle extra’s weglaat die u niet nodig heeft. 
 
Wilt u graag advies over deze hypotheek of loopt uw rentevastperiode binnenkort af? 
Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak met één van onze adviseurs. 

 

       PENSIOEN EN WAT ER ALLEMAAL BIJ KOMT KIJKEN 
 
Wat is pensioen? 
Pensioen is niet anders dan een uitgesteld stukje loon. Als u een dienstbetrekking heeft, bestaan de  
arbeidsvoorwaarden natuurlijk uit een aantal elementen. Loon is natuurlijk het hoofdbestanddeel,  
maar ook het pensioen is een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde. U spreekt dan eigenlijk met uw  
werkgever af dat een deel van het loon niet nu wordt uitbetaald, maar wordt gespaard voor later.  
De fiscus helpt mee met het opbouwen van pensioen doordat de belastingheffing over het gespaarde  
loon (tot bepaalde grenzen) wordt uitgesteld totdat u de pensioenuitkeringen werkelijk ontvangt. 
 
Met pensioen gaan 
Als u met pensioen gaat, moet u uit andere bronnen dan uw salaris inkomen hebben. Vrijwel iedereen  
krijgt vanaf zijn 65e (of 67e) jaar een AOW uitkering. Daarnaast bouwen veel mensen een pensioen op  
via de werkgever.  
 
Alles goed geregeld? 
Vaak blijkt na een overlijden dat er onvoldoende nabestaandenpensioen is geregeld. Er zijn oplossingen  
om dit probleem te voorkomen voor uw nabestaanden. 
 

Wilt u dat wij samen met u naar uw pensioengegevens kijken? Neem dan contact met ons op. 
 

     
  
 


