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DigiD 
 
DigiD staat voor digitale identiteit en is een strikt persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. 
 
Deze bent u namelijk nodig voor de belastingaangifte. Is úw DigiD nog actief? 
 
Neem gerust contact met ons op, voor meer informatie. 

 

 

       LIJFRENTE SPAREN, NU OOK VIA EEN BANK 

Voor de uitkering en aankoop van lijfrente polis bent u niet meer alleen aangewezen op een verzekeraar.                
U kunt voor uw lijfrente ook bij een bank terecht. 

U heeft een kapitaal opgebouwd als aanvulling op uw pensioen. Maar hoe kunt u dit eenvoudig  
en zonder kosten gebruiken voor uw oude dag? Lijfrentenieren is daarvoor ideaal. Daarmee is het 
mogelijk om een hoge maandelijkse uitkering te ontvangen. Zonder dat u te maken krijgt met 
onverwachte kosten. 
 

Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op. 
 

 

 
  

ONZE WEBSITE IS VERNIEUWD! 
 

Op onze vernieuwde website kunt u onder andere direct uw schadeverzekeringen, 
uitvaartverzekering en ziektekosten- verzekering afsluiten, ook kunt u diverse  
formulieren downloaden, zoals; 

- schadeformulieren        -werkgeversverklaringen          -checklist verhuizingen 
 
Tevens treft u meer informatie aan over hypotheken, pensioen en Mijn Dossier. 

 

Bekijk ook eens onze vernieuwde website, www.vanberkeladviesgroep.nl 

BEKIJK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VANBERKELADVIESGROEP.NL 

  

   HET IS WEER AANGIFTETIJD! 
 
U hebt een aangiftebrief of -formulier ontvangen? Doe dan voor 1 april 2010 aangifte en u krijgt voor  
1 juli 2010 bericht. Doe ook aangifte als u verwacht meer dan € 14 terug te krijgen. 
 
Veranderingen inkomstenbelasting 2009 
Met ingang van 1 januari 2009 is de inkomstenbelasting op een aantal punten veranderd.  
Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Hieronder 
de belangrijkste wijzigingen. 
 
- aftrek ziektekosten    - tarieven 
- eigenwoningforfait    - ouderschapsverlofkorting 
- lijfrente     - heffingskortingen 
 
Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op, tel.nr. 0592-317840 of stuur  
een e-mail naar info@vanberkeladviesgroep.nl 
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UW WOONLASTEN EN FINANCIELE SITUATIE 
 
In 2010 zijn wij voornemens om alle relaties te bezoeken. Met als doel het afstemmen van uw  
verzekeringen en financiële zaken. Hierbij kunt u onder andere denken aan: 
 
- Zijn uw inkomsten en uitgaven op elkaar afgestemd? 
- Heeft u alle woonlasten op een rijtje?  
- Hoe zit het met uw schadeverzekeringspakket? 
- Kloppen de verzekerde bedragen en de dekking van uw inboedel- en/of opstalverzekering nog? 
- Betaalt u niet teveel voor uw autoverzekering? 
 
Wilt u graag eerder een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op, telefoonnummer  
0592-317840 of stuur een e-mail naar info@vanberkeladviesgroep.nl 

 
 
 

 

 

 
   

PROVISIETRANSPARANTIE 
 
Tussenpersonen zijn verplicht om u inzicht te geven in de hoogte van hun provisie als ze u een complex product of 
hypotheek verkopen.  
 
De provisie is de beloning die de tussenpersoon ontvangt van een financiële instelling (bv. een 
bank) voor het bemiddelen van uw hypotheek. Vraag bij het tot stand komen van een hypotheek  
of verzekering wat de verdiensten en de mogelijkheden zijn. 
 

Wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact met ons op. 
 

HEEFT U OOK EEN BRIEF ONTVANGEN VAN DE SOCIALE 
VERZEKERING BANK? 

 
Heeft u ook een brief ontvangen van de sociale verzekeringsbank over uw AOW-pensioen en AOW-partnertoeslag? 
 
Als u getrouwd bent of samenwoont met een partner die nog geen 65 jaar is, kunt u een toeslag 
krijgen op uw AOW-pensioen. Deze toeslag wordt afgeschaft. Bent u geboren ná 1 januari 1950?  
Als u ná 1 januari 1950 geboren bent, heeft het stopzetten van de toeslag voor u gevolgen.  
 
Hoe pakt dit voor u uit?  
Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen, telefoonnummer 0592-317840 of stuur  
een e-mail naar info@vanberkeladviesgroep.nl 
 

 

 
 
 

ZIJN UW GEGEVENS NOG ACTUEEL? 
 

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte 
gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst  
en wettelijke regelingen. 
 

Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, 
wanneer u merkt dat onze gegevens niet juist zijn of dat bijvoorbeeld een verhuizing heeft 
plaatsgevonden, uw telefoonnummer of e-mailadres is gewijzigd. 
 
U kunt uw gegevens doorgeven via onze website of neem contact met ons op! 
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