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UW KIND (WORDT) 18 JAAR 
 

Als uw kind 18 jaar wordt, is uw kind officieel volwassen. Uw kan mag vanaf nu  
stemmen en autorijden zonder coach, mits uw kind een autorijbewijs heeft.  

Uw kind wordt ook zelf financieel verantwoordelijk. 
 

Zorgverzekering 
Uw kind valt niet meer automatisch onder uw zorgverzekering. Er dient een eigen 

zorgverzekering geregeld te worden voor uw kind en wellicht komt uw kind in aanmerking 
voor zorgtoeslag. 

 

Als uw kind nog thuis woont of op kamers woont en studeert 
Als uw kind thuis woont, is uw kind vaak nog meeverzekerd op uw 

aansprakelijkheidsverzekering tot een bepaalde leeftijd. Dit geldt vaak ook als uw kind op 
kamers woont en studeert. 

Andere verzekeringen zoals een inboedel- en/of reisverzekering dient uw kind wel zelf te 
regelen. 

 

Uitvaartverzekering 
Tot zijn/haar 18e is uw kind gratis meeverzekerd op uw uitvaartverzekering. Vanaf zijn/haar 
18e dient uw kind ook een eigen uitvaartverzekering te regelen. Des te jonger uw kind nog is 

des te lager de premie zal zijn. 
 

DigiD 
Met een persoonlijke DigiD kan uw kind inloggen op websites van de overheid. Uw kind kan 

een DigiD gebruiken voor bijvoorbeeld de aanvraag van studiefinanciering of voor de 
belastingaangifte. 

 

Wenst u graag meer informatie betreft de mogelijkheden voor de zorgverzekering, 
aansprakelijkheids-, inboedel- en/of reisverzekering en de uitvaartverzekering? 

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0592-317840. 
 

ZORGVERZEKERING 2020 
 

Het overstapseizoen voor de zorgverzekering gaat binnenkort weer van start. 
Zorgverzekeraars bieden u lage premies en mooie cadeaus, maar hoe weet u  

dat goedkoop geen duurkoop wordt? 
 

Wilt u een vergelijk aan de hand van uw wensen zodra u de nieuwe polis heeft ontvangen? 
Wij kennen de markt en helpen u graag! 

 

Neem contact met ons op via telefoonnummer 0592-317840 of gaan naar onze website 
www.vanberkeladviesgroep.nl. 

 

Balkenweg 2 A,  9405 CC  Assen     Website: www.vanberkeladviesgroep.nl 
Telefoonnummer 0592-31 78 40       E-mail: info@vanberkeladviesgroep.nl 
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RENTEVERWACHTING 
 

Hoe ontwikkelt de hypotheekrente zich de komende tijd?  
Gaat deze nog verder dalen, stijgen of blijft deze gelijk? 

 
De kans vergroot dat de rente op hypotheekleningen met een korte rentevast looptijd licht 

zal dalen. Men verwacht dat de rente op hypotheekleningen met een lange rentevast looptijd 
laag blijft en mogelijk daalt. 

 

Rente 10 jaar vast met NHG   v.a. 1,13%* 
 

Rente 15 jaar vast met NHG   v.a. 1,40%* 
 

     Rente 20 jaar vast met NHG      v.a. 1,59%* 
 

Is het oversluiten van je hypotheek zinvol? 
Een hypotheek oversluiten kan zonder te verhuizen, bijvoorbeeld aan het einde van de 

rentevast periode. Of omdat je intussen bij je huidige of bij een andere bank een gunstiger 
rente krijgt. Misschien past een andere hypotheek beter bij je persoonlijke situatie. Profiteer 

van de lage rente nu het nog kan. 
 

Redenen hypotheek oversluiten: 
-Je wilt lagere maandlasten 

-Je renteperiode loopt (binnenkort) af 
-Je huis meer waard geworden 

-Je wilt stijgende rentelasten voorkomen 
 

Het oversluiten van je hypotheek levert niet altijd voordeel op. Naast een mogelijke 
boeterente van de bank zijn er ook kosten aan verbonden. Bijvoorbeeld advieskosten voor de 

nieuwe hypotheek. Ook je huidige hypotheekvorm is van belang of oversluiten zinvol is of 
niet. 

 

Meer weten? Neem dan contact met ons op! 
 

*rente onder voorbehoud van eventuele wijzigingen 

 

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-mailadres is gewijzigd. 
U kunt uw gegevens doorgeven via onze website of neem contact met ons op! 

Balkenweg 2 A,  9405 CC  Assen     Website: www.vanberkeladviesgroep.nl 
Telefoonnummer 0592-31 78 40       E-mail: info@vanberkeladviesgroep.nl 


