
  

                                                                                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwsbrief 9e editie februari 2014 

Herstel op de woningmarkt 
De eerste tekenen van herstel op de woningmarkt zijn 

zichtbaar. Verkoopprijzen kruipen langzaam weer uit een dal 

en er worden weer woningen verkocht. Een volgende 

meevaller is de dalende hypotheekrente. Sinds lange tijd 

daalde het gemiddelde rentetarief voor 10 jaar vast tot 

onder de 4 procent! 

Overweegt u een woning te kopen? In een persoonlijk 

gesprek kunnen wij u onafhankelijk advies geven. Het eerste 

gesprek is bij ons altijd gratis en vrijblijvend! Daarnaast 

kunnen wij u helpen bij de aankoopbemiddeling van de 

woning. Meer informatie kunt u hierover op onze site 

vinden. 

                           
               

 

 

             

 
 
 
   

Aangepaste openingstijden Carnaval 
Tijdens carnaval hebben wij aangepaste openingstijden. 

Wij zijn op maandag 3 februari en dinsdag 4 februari 

2014 gesloten. 

                   

    
 

 
 
  

Aangifte Inkomsten Belasting  
Binnenkort ontvangt u uw jaaroverzichten weer. U hebt dan 

tot 1 april 2014 de tijd om belastingaangifte te doen over 

2013. Zorg dat u de overzichten goed bewaart. Voor het 

indienen van uw belastingaangifte heeft u deze gegevens 

nodig. 

Ook wij kunnen voor u de aangifte inkomstenbelasting 

verzorgen. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u 

contact opnemen met ons kantoor op telefoon nummer: 

073-5119138.  

 

 

Nieuw jaar, nieuwe plannen 
Twee vijfde van de Nederlanders heeft goede 

voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar. In de top 

drie staat naast een gezondere levensstijl en meer vrije 

tijd, het op orde brengen van de financiën.  

Door de economische recessie zijn veel Nederlanders 

gaan beseffen hoe belangrijk het is om de financiën op 

orde te hebben.  Om daarin succesvol te zijn heeft u een 

planmatige aanpak nodig die begint met een goed 

overzicht van uw financiële situatie en het in kaart 

brengen van de financiële risico's en de kansen. 

Wij ondersteunen u van harte bij het maken van zo'n 

financieel overzicht en beschouwen het als een 

uitstekende basis voor toekomstgerichte advisering 

waarbij een stabiel inkomen en een sterke buffer de 

sleutelwoorden zijn.   

 
 
 
   

Voorkom waterschade in de badkamer 
Regelmatig wordt waterschade geclaimd die door slecht kitwerk is ontstaan. Doordat dit gezien wordt als een ‘’langzaam 

inwerkend proces’’ valt dit helaas niet onder de dekking van uw woonhuisverzekering. In de badkamer zijn de 

aansluitingen rondom de kranen, het bad en de douchebak vaak niet voldoende gekit of na jaren gebruik verouderd en 

versleten. Wanneer dit niet wordt gecontroleerd, kan vochtschade het gevolg zijn. 

In het algemeen bestaat hier weinig aandacht voor en vindt er te weinig onderhoud aan de kitranden plaats. Het is van 

belang dat u de kitranden in uw badkamer en toilet regelmatig controleert en op tijd vervangt.  Zo voorkomt u schade. 

 
   


