
  

                                                                                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwsbrief 21e editie februari 2016 

Meefinancieren energiebesparende 

voorzieningen aangescherpt 
Bij de aankoop van een woning kan men vanaf 01-01-2016 

maximaal 102% van de waarde van de woning lenen. Voor 

het treffen van energiebesparende voorzieningen geldt een 

uitzondering en mag tot 106% geleend worden. Het doel van 

deze tijdelijke regeling is stimulering van verduurzaming van 

de eigen woning.          

     
Echter bleek uit deze norm niet expliciet dat het bedrag, dat 

extra geleend wordt, volledig aan energiebesparende 

maatregelen besteed moet worden. Hierdoor zijn de 

normen aangescherpt. De extra leenruimte voor 

energiebesparende voorzieningen moet uiteraard volledig 

besteed worden aan energiebesparende voorzieningen. 

 

             

 

Aangepaste openingstijden Carnaval 
Tijdens carnaval hebben wij aangepaste openingstijden. 

Wij zijn op maandag 8 februari en dinsdag 9 februari 

gesloten.  

          
 

 
 
  

Verzending jaaroverzichten Regiobank 
Op het overzicht zijn het begin en eindsaldo, plus de 

ontvangsten en betaalde rentes gedurende het jaar 

opgenomen. U ontvangt deze overzichten in februari. week 

6 of 7 (8 februari t/m 19 februari) 

Bewaar de overzichten goed, deze heeft u straks nodig voor 

uw aangifte inkomstenbelasting. 

Inbraak tijdens carnaval en vakantie 
Traditioneel stijgt het aantal woninginbraken in de week 
voorafgaande aan de carnaval en tijdens dit festijn. Ook 
gaan veel mensen in deze periode op vakantie. Wees 
daarom extra alert op verdachte situaties in de 
woonomgeving en meld dit bij de politie. 
 
Komt u een paar dagen niet thuis of versiert u uw huis? 
Vraag dan uw buren, familie of vrienden om een oogje in 
het zeil te houden. Zorg dat uw huis er bewoond uitziet, 
door bijvoorbeeld wat servies of tijdschriften op tafel te 
leggen of door de buren gebruik van uw oprit te laten 
maken.  
 
Sluit uw ramen en deuren af, ook als u maar even weg 
bent. Denk hierbij ook aan uw garage, kelder of berging. 
Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot, draai 
de sleutel minimaal één keer om. Zo kunnen inbrekers 
uw deur niet met een stukje plastic openmaken 
(flipperen). Haal de sleutel altijd uit het slot. Hiermee 
voorkomt u dat de inbreker met een handigheidje de 
sleutel aan de binnenkant kan bedienen (gaatjes boren 
en hengelen). 
       

 

Heeft u een leuk huis op het oog?  
Heeft u een leuk huis op het oog? U wilt voor de eerste, 
tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een 
gezellige woning in het centrum, een vrijstaande woning 
met royale tuin of een zonnig appartement met 
dakterras? Waar u ook warm voor loopt, het gaat erom 
dat u fijn gaat wonen.  
 
Wij kunnen u hierbij helpen, zowel met de aankoop als 
de nieuwe hypotheek. Als onafhankelijk adviseur 
verdiepen we ons in uw situatie en we bespreken samen 
welke hypotheek het beste bij u past.  


