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EEN UITVAARTVERZEKERING? DIE HEB IK NIET NODIG! 

 
Waarom een uitvaartverzekering? De kosten van een uitvaart kunnen al gauw oplopen en zijn vaak 
hoger dan verwacht. Niet iedereen heeft op het moment dat het zo ver is, voldoende geld om een 

uitvaart te kunnen betalen. Je wilt de mensen van wie je houdt met liefde en zorg achterlaten als je 
wegvalt, dat ze geen zorgen hebben over hoge uitvaartkosten. 

 
Met een uitvaartverzekering regel je nu dat straks bij overlijden alles goed geregeld is. Daarnaast 
krijgen nabestaanden persoonlijke hulp bij het regelen van een mooi afscheid. Het is goed om nu al 
zaken te regelen voor later. 
 
Meer weten of een uitvaartverzekering afsluiten? 
Wenst u graag meer informatie of wilt u graag een uitvaartverzekering afsluiten, maar vindt u het 
lastig om te bepalen welke verzekering bij u past? Samen met u kijken wij graag welke verzekering 
bij uw wensen past. Voor meer informatie kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0592-317840. 

 

 

ZO KUN JE EERDER STOPPEN MET WERKEN 
 

Wat zijn de mogelijkheden als je eerder met pensioen wilt en hoe pak je dit aan? 
 

Het is een droom van velen om niet te hoeven wachten tot je 67e jaar of langer om te stoppen met 
werken. Tref je concrete voorbereidingen om dit te realiseren of blijft het voorlopig bij een vaag 

droombeeld. 
 

Kies voor ons servicepakket BUDGET onderzoek samen met Van Berkel Adviesgroep B.V. de 
mogelijkheden. Neem uw financiële toekomst in eigen hand en zorg ervoor dat u nu en straks  

de gewenste keuze kunt maken. 
 

Meer informatie?  
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0592-317840 of stuur een e-mail naar 

info@vanberkeladviesgroep.nl 
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ZIJN UW GEGEVENS NOG ACTUEEL ? 
 

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-mail adres is gewijzigd. 
U kunt uw gegevens doorgeven via onze website of neem contact met ons op! 
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HUIDIGE HYPOTHEEKRENTE 

&   

VERANDERINGEN HYPOTHEEKREGELS IN 2018 
 

Momenteel is de hypotheekrente voor 10 jaar vast 1,70%*, 20 jaar vast 2,35%*  
en voor 30 jaar vast 2,65%* 

 

In 2018 gaan er weer een aantal hypotheekregels veranderen. Bijvoorbeeld dat de maximale 
lening die u in 2018 mag afsluiten voor een woning daalt van 101% naar 100% van de waarde 
van de woning. Dat betekent dat u uw woning volledig kan financieren, maar de bijkomende 
kosten zoals de overdrachtsbelasting en financieringskosten met eigen geld moet voldoen. 

 

Het inkomen van de partner mag vanaf 2018 voor 70% meetellen voor de financieringsaanvraag. 
In 2017 is dat 60%. 

 

De Nationale Hypotheek Garantie grens gaat omhoog van € 245.00 naar € 265.000. 
 

Meer informatie? 
Zo zijn er nog een aantal hypotheekregels welke in 2018 gaan veranderen. 
Wenst u meer te weten over deze veranderingen en wat dit voor u betekent?  
Neem dan contact met op via telefoonnummer 0592-317840 of stuur een e-mail  

naar info@vanberkeladviesgroep.nl 
 

*de rentetarieven zijn  o.v.v. van eventuele wijzigingen 

 

ZIJN AL UW VERZEKERINGEN NOG UP-TO-DATE? 

 
Bent u nog wel goed verzekerd of is er iets veranderd in uw persoonlijke situatie?  

 
Wanneer er iets verandert in uw persoonlijke situatie is het altijd aan te raden om uw verzekeringen 
na te kijken. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat uw verzekering niet toereikend is wanneer u er gebruik 

van wenst te maken, maar ook dat u niet betaalt voor iets wat u niet meer nodig hebt. Een 
verandering is bijvoorbeeld een (nieuw) huis, gezinsuitbreiding of scheiden. 

 
Wijzigingen in uw persoonlijke situatie kunnen vragen om andere oplossingen. Wij wijzen u graag op 

de mogelijkheden om de verzekeringen actueel te houden. 
 

Al uw verzekeringen controleren? 
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0592-317840 of stuur een e-mail  

naar info@vanberkeladviesgroep.nl. Wij helpen u graag! 
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