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Herstel Advies van uw beleggingsverzekering 
 
Als u een beleggingsverzekering heeft is het belangrijk om te kijken wat dit betekent voor uw 
persoonlijk financiële situatie. Niet alleen nu , maar zeker ook voor later. Als nu al blijkt dat de 
opbrengsten misschien tegenvallen, heeft u nog tijd om uw  persoonlijke financiële situatie te 
verbeteren. Dit kan later voordelig voor u uitpakken.  
 
U kunt de volgende veranderingen in een beleggingsverzekering laten doorvoeren: premie 
verhogen ( indien fiscaal mogelijk) verzekering afkopen of premievrij maken, switchen van 
beleggingsfondsen, een omzetting naar een ander product, overlijdensrisicodekking verlagen 
of uit de beleggingsverzekering halen. 
 
Alles bij het oude laten is ook een optie. Vraag om advies aan de VanBerkelAdviesgroep voordat 
u beslissingen neemt! Een Financieel Adviseur kan u helpen met het krijgen van inzicht in uw 
persoonlijk financiële situatie en uw beleggingsverzekering. Als u deze wilt verbeteren , kunnen wij 
samen kijken naar de mogelijkheden voor een oplossing die bij u past!  
 

 

 
 

 

Hypotheekrente 20 jaar vast 3,95 % met NHG ! ( 09-09-2014, kan wijzigen) 
 
U heeft vast al vernomen via de media dat de hypotheekrente historisch laag staat. Gezien de  lage                                   
rente kan het interessant  zijn om te gaan kopen in plaats van te huren. 
Zeker gezien de jaarlijkse huurverhogingen, deze kunnen oplopen tot maximaal 7 % 
Vraag de hypotheekadviseur van de VanBerkelAdviesgroep naar uw mogelijkheden.  
 
Heeft  u een bestaande hypotheek dan kan het voordelig zijn om uw rentecontract open te breken. 
Hiervoor betaalt u een boete aan de bank, deze is in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar. Ook zou het  
voordelig kunnen zijn uw hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker. Dit zou u kunnen  
doen als de rentetarieven gunstiger zijn dan die van uw huidige geldverstrekker. De hypotheekadviseur 
van de VanBerkelAdviesgroep kan voor u in kaart brengen of het bovenstaande verhaal voor u  
interessant is. Hij brengt de kosten, de terugverdienperiode en uw voordeel in kaart. 
Wilt u een afspraak? Bel met : 0592-317840  of mail : info@vanberkeladviesgroep.nl 

 
 

 
 

 

 

AOW-pensioen naar 67! 
Wanneer krijgt u AOW? U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag  waarop u uw AOW- leeftijd                                                                                       
bereikt. Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met 1 maand  verhoogd .                                                                                     
 
In de komende jaren gaat de AOW-leeftijd met stapjes omhoog.                                                                               
In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2023 is dat 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd                                                                                            
gekoppeld aan de levensverwachting. 
Overleg met uw adviseur welke consequenties dit voor u heeft! 

Woonlastenbescherming, blijf wonen zoals u gewend bent! 
Met een woonlastenbeschermer hebt u financiële rust bij tegenslag. U kunt uw woonlasten blijven  
betalen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. U verliest in zo’n situatie toch al gauw 30 %  
van uw inkomen!  Vraag de VanBerkelAdviesgroep naar de mogelijkheden!  

. 

BEKIJK OOK EENS ONZE WEBSITE: WWW.VANBERKELADVIESGROEP.NL 

  


