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VAN BERKEL ADVIESGROEP SERVICEPAKKETTEN 
 
Vanaf 1 januari 2013 gaat de consument direct betalen voor financieel advies en bemiddeling bij financiële 
producten. De financieel dienstverlener stuurt zijn klant voortaan een rekening voor zijn advies en bemiddeling    
bij financiële producten. 
 

Van oudsher ontvangen intermediairs, zoals de Van Berkel Adviesgroep, inkomsten uit provisie 
bij complexe producten (bijvoorbeeld hypotheken, pensioen en lijfrente). Provisie is de beloning 
die wij als intermediair van de verzekeraar of bank ontvangen voor deze bemiddeling. Door 
wettelijke bepaling is provisie voor complexe producten vanuit de verzekeraar of aanbieder niet 
meer toegestaan. Wij dienen rechtstreeks met u als klant een afspraak over directe beloning te 
maken. De directe beloning kan bestaan uit uurloon, verrichtingentarief of een abonnement. 
Door de directe beloning worden complexe producten goedkoper, wij ontvangen immers geen 
provisie meer vanuit de verzekeraar of bank. 
 

Vanaf heden bieden wij u nog meer gemak en zekerheid 
U ontvangt transparantie in de vergoeding. Inzichtelijkheid in de kosten en facturatie zijn de 
mogelijkheden om u nog beter van dienst te zijn. Wij bieden netto tarieven voor complexe 
producten en u betaalt alleen voor de gewerkte uren. Ondersteunend hierbij hanteren wij een 
servicepakket welke onze dienstverlening uitbreidt en waarborgt.  
 

Brochure 
Ook zijn wij bezig met een nieuwe brochure 2013. Deze zal u binnenkort van ons ontvangen. 
 

Meer informatie? 
Wenst u graag meer informatie? U kunt ons bereiken middels het telefoonnummer  
0592-317840 ook kunt u een e-mail sturen naar info@vanberkeladviesgroep.nl  
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

IS UW DigiD NOG GELDIG OF HEEFT U DEZE NOG NIET? 
 

DigiD staat voor digitale identiteit en is een strikt persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam 
en wachtwoord. Deze bent u namelijk nodig voor de belastingaangifte.  
Is uw DigiD nog actief of heeft u deze nog niet? Vraag deze dan nu aan op www.digid.nl. 
 

    

 
 

 

DE OVERHEID VERHOOGT DE ASSURANTIEBELASTING 
 

Het zal u niet ontgaan zijn, het nieuwe kabinet gaat de komende jaren flink bezuinigen. Eén van de vele 
maatregelen is een verhoging van de assurantiebelasting. 
 

Wat betekent dit voor u? 
Per 1 januari 2013 wordt het belastingpercentage verhoogd naar 21%. Dit betekent dat vanaf        
1 januari 2013 de premie van uw schadeverzekeringen wordt belast met het nieuwe percentage. 
Dat verandert echter niets aan onze service. U blijft verzekerd van de beste ondersteuning. 
Een geruststellende gedachte in deze economische zware tijden. 
 

Voordeelpakket en korting op uw schadeverzekeringen 
Met het voordeelpakket voorkomt u overlap en hiaat. Hoe meer verzekeringen uw combineert 
hoe hoger de korting op uw premie – uw korting kan oplopen tot maar liefst 12%. 
 

Voor meer informatie kunt u ons bereiken middels het telefoonnummer 0592-317840. 

BEKIJK OOK EENS ONZE WEBSITE: WWW.VANBERKELADVIESGROEP.NL 
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DE ZORGPREMIE 2013 STIJGT MINDER DAN VERWACHT 
 

In tegenstelling tot eerdere voorspellingen, die melding maakten van premiestijgingen tussen de € 20,00 en  
€ 100,00,verhoogt Stad Holland de premie met slechts € 6,00 per jaar.  De basispremie voor 2013 is  
€ 104,00 per maand. 
 

Premies aanvullende verzekeringen 
De stijging in de premies van de aanvullende verzekeringen is zeer beperkt. Alleen daar waar 
nodig zijn verhogingen doorgevoerd. Voor de aanvullende verzekering zorg de luxe is een 
kinderpremie geïntroduceerd. Tegelijkertijd is de premie voor volwassenen verlaagd. 
 

Uw zorgverzekering vergelijken? 
Wilt u uw zorgverzekering vergelijken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

SPAREN BIJ DE REGIO BANK 
 

De Regio Bank onderscheidt zich door te werken met zelfstandige adviseurs, zoals de Van Berkel Adviesgroep. 
Dit omdat ze geloven in de kracht van persoonlijke dienstverlening, dit is persoonlijk en vertrouwd. 
 

U kunt bij de Regio Bank sparen zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht en waar 
u middels internetbankieren uw rekening(en) kan inzien. De Regio Bank heeft onder andere de 
onderstaande spaarrekeningen; 
- maandsparen – spaar op maat – optimasparen – eigen huis sparen - zilvervloot sparen 
 

Het kan weer! Zilvervloot Sparen 
Terug bij RegioBank: Zilvervloot Sparen. Spaar een mooi bedrag voor uw (klein)kind op een 
aantrekkelijke spaarrekening (maximaal €600 per jaar) De rekening loopt tot de 18e verjaardag 
van uw (klein)kind. Naast de variabele rente ontvangt u een premie van 1% per volledig spaarjaar 
met een maximum van 10%. Een ideaal cadeau voor uw (klein)kind. Bij het openen van de 
rekening mag uw (klein)kind ook een leuk welkomstcadeau uitkiezen. 
 

Meer weten? 
Wilt u graag meer weten op de spaarrekeningen? Neem dan contact met ons op! 
 

 

 
 
 

MOGELIJKE VERHUIZING VAN BERKELADVIESGROEP 
 
Vooruitlopend op een mogelijke verhuizing van ons bedrijf waarover wij u te zijner tijd nader 
zullen informeren verzoeken wij u alvast alle post te sturen naar: 
 

Van Berkel Adviesgroep b.v. 
Postbus 291 

9400 AG  ASSEN 
 
Onze dank voor de te nemen moeite. 

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GOED NIEUWJAAR  

 
MEDEWERKERS VAN BERKEL ADVIESGROEP B.V. 

 
 

BEKIJK OOK EENS ONZE WEBSITE: WWW.VANBERKELADVIESGROEP.NL 

 


