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GAAT U OOK BESPAREN OP UW KOSTEN? 
 
U heeft via ons kantoor verzekeringen gesloten. Maar de kans is groot dat u nog meer verzekeringen heeft.  
U loopt dan het risico dat u onnodige overlap heeft en teveel betaalt. Dat lost u heel eenvoudig op als u via  
ons al uw schadeverzekeringen onderbrengt in één pakket. 
 
Door uw schadeverzekeringen onder te brengen in één pakket kunt u profiteren van een aantal 
interessante voordelen en bent u verzekerd van een uitstekende dekking met veel extra’s. 
 
Belangrijke voordelen 
Stelt u zich eens voor: al uw verzekeringen overzichtelijk op één polis, één duidelijk aanspreekpunt, 
geen onnodige overlappingen en een gunstige premie, die u heel gemakkelijk per maand betaalt.  
 
Met één pakket regelt u alle verzekeringen in één keer. Uw auto, uw inboedel, aansprakelijkheid, noem 
maar op. Met uitstekende voorwaarden en een aantrekkelijke premie. U weet precies waar  
u moet aankloppen als u schade heeft, die overigens wordt geregeld zoals het hoort: snel en correct. 
 
Graag uw schadeverzekeringen laten checken? 
Stuur een e-mail naar info@vanberkeladviesgroep.nl of u kunt natuurlijk altijd even bellen. 
 

 
 

 

 

      

VERGEET UW REISVERZEKERING NIET! 
 
Ook voor uw zomervakantie blijft een goede reisverzekering onmisbaar. In geval van bijvoorbeeld diefstal of erger nog 
persoonlijk letsel, kunt u voor onverwachte en onwelkome verrassingen komen te staan. De kosten waarmee u op zo’n 
moment geconfronteerd wordt, kunnen uw vakantie volledig in het water laten vallen. En dat terwijl u voor een relatief 
klein bedrag goed verzekerd op vakantie kunt gaan! 
 
Als u meerdere keren per jaar op vakantie gaat, is het al gauw voordeliger om te kiezen voor de 
doorlopende reisverzekering. U bent dan voor een vast bedrag per jaar goed verzekerd tijdens alle 
vakanties in het buitenland, maar ook tijdens (vooraf) geboekte uitstapjes in Nederland. En eenmaal 
een doorlopende reisverzekering afgesloten, loopt u niet meer het risico dat u onverzekerd op 
vakantie gaat! 
 

Interesse? Neem dan contact met ons op, telefoonnr. 0592-317840 
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MEER MOGELIJKHEDEN MET DE SPAARLOONREGELING 
  
Een groot aantal werknemers heeft de mogelijkheid om via hun werkgever deel te nemen aan de  
spaarloonregeling.  
 
Waar kan het spaarloon voor gebruikt worden?  
Het gespaarde bedrag kan op een fiscaal aantrekkelijke wijze gebruikt worden voor bijvoorbeeld een 
Aanvulling op uw pensioenregeling of voor het afsluiten van een (lijfrente) spaarplan/rekening. 
 
Wenst u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op! 
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HEEFT U RECHT OP EEN ANW-UITKERING? 
 
Als een echtgenoot, partner of ouder komt te overlijden, vallen zijn of haar inkomsten weg. Dit heeft gevolgen 
 voor de partner en kinderen. Op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) komen nabestaanden in 
aanmerking voor een nabestaandenuitkering. 
 
Of uw nabestaande wel of niet voor een ANW-uitkering in aanmerking komt is o.a. afhankelijk  
van de leeftijd van de nabestaande, de leeftijd van de kinderen en het eigen inkomen van de 
nabestaande. Wilt u weten hoe groot een eventuele inkomensachteruitgang is en hoe u deze het 
beste kunt opvangen?  
 
Wij rekenen het graag voor u uit! Ons telefoonnummer 0592-317840 of stuur een e-mail naar 
info@vanberkeladviesgroep.nl. 

 
 

 
 
 

 

KIEST U VOOR DE ZEKERHEID VAN SPAREN EN LAGE 
MAANDLASTEN? 

 
Als u een huis koopt, wilt u natuurlijk wel zeker weten dat u de hypotheek kan aflossen. Maar bij veel hypotheken 
heeft u die zekerheid niet. Daarom is er de Spaarrekening Hypotheek. 
 
De Spaarrekening Hypotheek is een hypotheek die gekoppeld is aan een spaarrekening. Daardoor 
heeft u lage maandlasten en toch de zekerheid dat u het huis waarin u woont, ook kan blijven 
betalen. Dan bent u natuurlijk niet ineens zorgenvrij, maar kunt u wel een stuk rustiger wonen. 
 

Meer weten over hypotheekproducten?  
Wij helpen u graag verder. Maak dan een afspraak, ons telefoonnummer 0592-317840. 
 

VALT U IN HET AOW-GAT? 
 
“Wat is een AOW-gat en wat betekent dat nu voor mij?” Vaak gaat deze vraag samen met de vraag of de AOW 
(Algemene Ouderdom Wet) over een aantal jaren nog wel bestaat. Niemand kan in de toekomst kijken, maar feit is 
echter wel dat de overheid zich langzaam maar gestaag terugtrekt uit de sociale zekerheid. Het wordt te duur. De 
gaten die dit tot gevolg heeft, zult u zelf moet dichten.  
 
Gelukkig is er een aantal mogelijkheden om het AOW-gat op te vullen. Sommige oplossingen 
maken gebruik van de mogelijkheden die de fiscus ons hiervoor geeft. Iedere persoonlijke situatie is 
anders. Laten we daarom samen eens kijken wat voor u de meest optimale situatie is. Zo valt u later 
niet in het AOW-gat! 
 
Wilt u graag een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op, telefoonnummer  
0592-317840 of stuur een e-mail naar info@vanberkeladviesgroep.nl 
 

 

 

 
 
 
  

ZIJN UW GEGEVENS GEWIJZIGD? 
 

U kunt uw gewijzigde gegevens, zoals adres, ander telefoonnummer of e-mailadres doorgeven via 
onze website of u kunt altijd even contact met ons opnemen. 
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