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OPLOSSING VOOR UW AFLOSSING? 
 
Veel mensen hebben een aflossingsvrije hypotheek. Destijds was dat een goed idee. Want een aflossingsvrije 
hypotheek houdt lage maandlasten en maximale hypotheekrenteaftrek in. Maar de laatste jaren is er veel 
veranderd. De aflossingsvrije hypotheek wordt aan banden gelegd, de huizenprijzen stijgen niet meer en de 
pensioenen staan ook onder druk. Al deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor uw financiële 
situatie in de toekomst. 
 
Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? 
Dan is het verstandig om geld opzij te gaan zetten voor de aflossing. Zo voorkomt u dat  
u in de toekomst hoge maandlasten heeft of dat u zelfs uw huis moet verkopen. 
 
Nu sparen of straks? 
Hoe eerder u begint met sparen hoe minder u per maand opzij hoeft te zetten. Kunt u 
bijvoorbeeld nog 25 jaar hypotheekrente aftrekken of nog maar 10 jaar. Bij 10 jaar zult  
u meer opzij moeten zetten. 
 
Hiervoor zijn onder andere allerlei spaarrekeningen met een aantrekkelijke rente.  
Wenst u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op, tel. 0592-317840. 

 
 
 
     

 
 

 
 

 
 

VOOR HETZELFDE GELD SPAART U MEER 
 
Sparen is geld bewaren. Om straks een doel of wens in vervulling te laten gaan. Het aflossen van uw  
hypotheek, de studie van uw kind, een auto, een potje voor later of voor iets wat u nog moet bedenken. 
 

Een spaarrekening tot 5% 
Bij de Regio Bank spaart u uw doelen of wensen bij elkaar zoals u dat wilt en altijd met een 
aantrekkelijke spaarrente. Sparen met Groeirente bijvoorbeeld. Een spaarrekening waarbij u 
gegarandeerde rente ontvangt en toch altijd bij uw geld kunt. En als u doorspaart krijgt u elk 
jaar een hogere rente tot maar liefst 5%. 
 
Wenst u graag meer informatie? Neem gerust contact met ons op. 
 

 
 

Ú KUNT OOK GEBRUIK MAKEN VAN MIJN DOSSIER 
 
Iedereen denkt er wel eens over na: Is mijn pensioen eigenlijk wel goed geregeld? Hoe ziet mijn financiële situatie 
eruit als ik langdurig ziek ben? Kan ik de studie van mijn kinderen wel betalen? 
 
Mijn Dossier is een online hulpmiddel om onder andere deze vragen te kunnen beantwoorden 
en wat u eventueel dient te veranderen of kan verbeteren.  
 
Zo heeft u op een veilige en overzichtelijke manier inzicht in al uw financiële gegevens waar u 
ook bent. Het enige wat u nodig heeft is een pc met toegang tot internet. 
 
Heeft u nog geen toegang tot Mijn Dossier? 
Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website 
www.vanberkeladviesgroep.nl voor meer informatie. 
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ZONDER ZORGEN OP VAKANTIE! 
 
Zonder zorgen op vakantie. Naar de zon, de sneeuw, een wereldstad of de bergen in. Waar u ook naartoe  
gaat, met een reis- en annuleringsverzekering gaat u goed voorbereid op reis.  
 
Kortlopende en doorlopende reisverzekering 
Als u één of twee keer per jaar op vakantie of op zakenreis gaat, is de kortlopende 
reisverzekering ideaal. Gaat u vaker per jaar op vakantie of weekendjes weg? Dan is  
de doorlopende reisverzekering handiger. 
 
Kortlopende en doorlopende annuleringsverzekering 
U heeft een heerlijke vakantie in het vooruitzicht. Dan mag een annuleringsverzekering  
niet ontbreken. Want het kan gebeuren dat u niet op reis kan gaan of dat u tijdens uw  
vakantie onverwacht terug naar huis moet. U bent uw geld voor uw geboekte reis  
zonder een annuleringsverzekering dan helaas kwijt. 
 
Direct uw reis- en annuleringsverzekering afsluiten? 
Ga dan naar www.vanberkeladviesgroep.nl of neem contact met ons op. 

  

 
 
 

 
 
 

GAAT U RECHT HALEN OF NIET? 
 
Stel, u of uw gezin heeft problemen waarvoor u juridische hulp wilt. U heeft bijvoorbeeld problemen met uw 
werkgever, met een winkel door een kapot product, u bent het niet eens met de behandeling van een arts of         
u heeft een nieuwe woning met gebreken gekocht. Gaat u dan uw recht halen of niet? 
 
Opkomen voor uw belangen kan duur uitvallen. Vaak bent u genoodzaakt een advocaat in te 
schakelen die gemiddeld € 200,00 per uur in rekening brengt. Deze kosten moet u zelf betalen, 
of u nou wint of verliest. 
 
Met een rechtsbijstandverzekering kunt u zich voor hulp bij dit soort problemen verzekeren. 
Alleen al vanwege de dure advocaatkosten raden wij u een rechtsbijstandverzekering aan. 
De premie per jaar is namelijk lager dan het urentarief van een advocaat. 
 
Neem contact met ons op als u wilt weten welke rechtsbijstandverzekering voor u geschikt is. 

 

      

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. 
 

TIJD VOOR EEN VERZEKERINGSCHECK? 
 
Misschien heeft u niet alle verzekeringen bij ons ondergebracht. Dat zou nadelig kunnen zijn. 
De kans op hiaten en overlap is dan groter en wellicht loopt u een aantrekkelijke pakketkorting 
mis. Bovendien heeft u één aanspreekpunt voor alle soorten schade. 
 
Tijd voor een verzekeringscheck? Neem dan contact met ons op, tel. 0592-317840.   
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