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SAMENWONEN: WAT MOET JE VASTLEGGEN? 
 

Ben je samenwonend of ga je misschien binnenkort samenwonen? 
 

Dan is het artikel wat op onze website staat misschien wel voor jou van toepassing. 
 

Meer informatie, ga naar www.vanberkeladviesgroep.nl  
 

EEN DOKTER NODIG TIJDENS JE VAKANTIE IN HET BUITENLAND? VERGOEDT 
DE ZORGVERZEKERING DAT? 

 
Iedere maand betaal je premie voor de zorgverzekering. Dan ben je in het buitenland toch 
goed verzekerd voor geneeskundige kosten? Helaas is dit niet altijd zo. Een misverstand 

met misschien wel dure gevolgen. 
 
Met je zorgverzekering ben je voor spoedeisende hulp ook in het buitenland verzekerd. 
Maar er zitten wel haken en ogen aan waar je rekening mee dient te houden. 

 
Meer weten of een reisverzekering nodig? 

Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 0592-317840 
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HUIS VERDUURZAMEN: WAAR BEGIN JE? 
 

Je wilt je huis verduurzamen. Maar waar begin je? Isoleren, zonnepanelen of een slimme 
thermostaat? En wat levert het op? 

 
Op onze website www.vanberkeladviesgroep.nl tref je meer informatie hierover aan of 

neem contact met ons op, wij helpen je graag op weg! 
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HYPOTHEEKRENTE, HISTORISCH LAAG 
 

De hypotheekrente is nog steeds historisch lag en daar kan je als woningbezitter  
of als je een huis wilt kopen kan je hier van profiteren. 

 
Rente 10 jaar vast met NHG v.a. 1,55%*  

 
Rente 15 jaar vast met NHG v.a 2,00%* 

 
Rente 20 jaar vast met NHG v.a. 2,15%* 

 
Meer weten? Neem dan contact met ons op! 

 
*rente onder voorbehoud van eventuele wijzigingen 

HOE WORD JIJ HELEMAAL HYPOTHEEKBLIJ? 
 

Als je een koophuis hebt, gaat een flink deel van je inkomen waarschijnlijk op aan je 
hypotheek. Dus is het slim om te zorgen dat je HypotheekBlij wordt en blijft. 

 
Ook als je in een huurhuis woont, kun je HypotheekBlij worden. 

 
Maar hoe doet je dat? 

Wij helpen je graag om te kijken hoe jij HypotheekBlij wordt en blijft. 
 

Voor meer informatie neem contact met ons op, telefoonnummer 0592-317840  
of ga naar www.vanberkeladviesgroep.nl 

 

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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