
  

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwsbrief 1e editie oktober 2012 

Nieuw 
Nieuwsbrief!!  Dit is de eerste nieuwsbrief van ons kantoor. We willen onze klanten op de hoogte houden van nieuwe 
ontwikkelingen in de markt en binnen ons kantoor! 
 

Regiobank: Hoge spaarrente! 

De Spaar-op-Maat vrij heeft in augustus 2012 voor de 8e 
keer op rij de hoogste geldigheidsscore. Dit komt uit 
onderzoek van de consumentenbond naar 
spaarrekeningen met beperkende voorwaarden. De 
hoogste score betekent dat de rente vaak tot de 
hoogste behoort en stabiel is. 

Medewerkers  
Berry Kuijpers heeft de opleiding WFT- Schade 
(particulieren en bedrijven) behaald. De opleiding leert het 
inventariseren en analyseren van de cliëntsituatie tot 
advisering, beheer en schadebehandeling van 
schadeverzekeringsproducten. 
 

Aankoopmakelaar 

Sinds 26 januari 2012 is de heer Van Lierop gecertificeerd 
aankoop bemiddelaar particuliere woningen. Wij werken 
volledig onafhankelijk en uitsluitend in opdracht van de 
kopende partij. Bij aankoopbemiddeling lopen de belangen 
parallel met die van u, namelijk een zo laag mogelijke 
aankoopprijs tegen de beste voorwaarden! 
Vraag daarom vrijblijvend een prijsopgave aan voor de 
aankoopbemiddeling. U zult merken dat ons tarief een van 
de goedkoopste in de markt is. Wij kunnen u ook adviseren 
met betrekking tot de nieuwe hypotheek. De heer van 
Lierop is hypothecair planner en is aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners. Indien 
de nieuwe hypotheek via ons tot stand komt zal het totaal 
tarief nog lager zijn voor de aankoop van de woning.  
 

      
          

Stijging assurantiebelasting naar 21%!! 
Zoals u wellicht heeft vernomen in de Media, heeft de 
overheid het plan om de assurantiebelasting te 
verhogen van 9,7% naar 21% per 1 januari 2013. 
Consumenten organisaties hebben aangegeven hoe 
deze verhoging van 11,3% voor het jaar 2013 
voorkomen kan worden. 
 
Wat betekent dat voor onze klant ‘’De Jager’’? 
Stel hij betaalt voor alle assurantie plichtige 
verzekeringen een premie van €120, - per maand. Als de 
verhoging door gaat betaalt hij in december 2012    
€120, - per maand en in januari 2013 €133,56. De heer 
De Jager verzoekt ons om zijn totale verzekeringspakket 
te wijzigen van maand naar jaar betaling per december 
2012. Hij ontvangt dan in december 2012 een nota van 
12 x €120, - = €1440, - deze nota dient hij te betalen in 
december 2012. Hiermee bespaart het gezin ‘’de Jager’’ 
€133,56 − €120, - = €13,56 per maand. Op jaarbasis 
komt dit neer op €162,72 over 2013. Deze besparing is 
eenmalig en geldt alleen voor het verzekeringsjaar 2013. 
Het probleem van de familie ‘’De Jager’’ is wel dat 
€1440, - in december 2012 ineens betaald moet worden, 
terwijl december toch al een dure maand voor de 
familie is. 
 
De overheid heeft al aangekondigd dat er maatregelen 
worden genomen als dit op grote schaal zal gaan 
gebeuren. Voorlopig is het dus nog onzeker of het gezin 
‘’De Jager’’ iets gaat verdienen aan de hele transactie. 
 
Nieuwe informatie hierover vindt u in onze nieuwsbrief 
of op onze website. 
 

 Regiobank: Zilvervloot sparen     NIEUW! 

 Aantrekkelijke rente en maximaal 10% premie op 
de 18e verjaardag. 

 Geen minimale inleg. 

 Looptijd tot 18e verjaardag. 

 Maximale inleg van € 600 per jaar. 

 Variabele rente 2,4%.* 
 
* Rentewijzigingen voorbehouden.  

 

 

    


