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CORONA 

Een volgende lockdown is onlangs ingegaan in Nederland. Het stelt u en onze medewerkers bloot aan  
uitdagingen en dilemma’s, die we zo goed als mogelijk en met elkaar het hoofd moeten bieden. 

Het belangrijkste blijft uw en onze gezondheid. Als tussenpersoon hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor 
te zorgen dat u gebruik kunt blijven maken van onze dienstverlening.  Om dit te kunnen blijven garanderen, 
hebben wij wederom strengere voorzorgsmaatregelen getroffen en is onze dienstverlening aangepast aan de 

huidige situatie. 
 

We blijven telefonisch bereikbaar, tel. 0592-317840 of via de e-mail, info@vanberkeladviesgroep.nl kunt u ook 
altijd contact met ons opnemen en proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. 

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

 

WIJ WENSEN U EEN GEZOND 2022! 
 

VOORLOPIGE AANSLAG 
 

Hebt u een voorlopige aanslag die niet meer klopt met uw persoonlijke situatie? 
 

In welke situaties wijzigt u uw voorlopige aanslag? 

U gaat meer of minder verdienen, koop of verkoop van een huis, rente op uw hypotheek verandert, 
gezinsuitbreiding, scheiding, u start een eigen bedrijf, het bereiken van de AOW-leeftijd of uw fiscale partner is 

overleden. 

Wij helpen u graag om deze aan te passen zodat u niet voor vervelende situaties komt te staan zoals 
terugbetalen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

STAD HOLLAND: DE ZORGVERZEKERAAR 
 

Stad Holland biedt een restitutieverzekering. U heeft recht op vergoeding van zorgkosten en u bent vrij in de 
keuze van een zorgverlener.  

Stad Holland vindt dat iedereen recht heeft op toegankelijke en betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Bij Stad 
Holland wordt iedereen geaccepteerd, ongeacht leeftijd of gezondheid.  

Wenst u meer informatie of een vergelijk met uw huidige zorgverzekering?                                        
Neem dan contact met ons op, tel. 0592-317840 of stuur een e-mail. 

HYPTOHEEKRENTE 
 

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen met uw hypotheek oversluiten? 
 

Met de huidige lage rente kan oversluiten interessant zijn. Wilt u graag weten of het ook voor uw situatie 
interessant is? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag. 

 


