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Zaterdag 21 juni de 2e Financiële EHBO
Van Lierop & Partners heeft op 17 mei jl. voor het eerst
haar deuren geopend voor de Financiële EHBO dag.
Willem van Lierop heeft voorafgaand aan deze dag een
artikel geschreven voor de Scherper, een lokale krant
voor gemeente Heusden. Dit artikel kunt u terug lezen
op onze facebook pagina.

Regiobank
Spaar € 750,- en ontvang twee mokken
Ontvangt u binnenkort vakantiegeld, een belastingteruggave
of een ander extraatje? Dan is het nu een goed moment om
bij RegioBank te sparen. Bij ons krijgt u namelijk een mooie
spaarrente. En als u nu € 750,- spaart, ontvangt u ook een
set unieke zomerse mokken!

De EHBO is een speciale dag voor mensen die financiële
hulp zoeken met betrekking tot hun hypotheek. Deze
eerste hulp is kosteloos, klant bij Van Lierop & Partners
of niet. Daarna kan Van Lierop & Partners adviseren hoe
en met wie men verder moet en hoe dat zo voordelig
mogelijk kan.
Ook starters kunnen deze dag binnenlopen. De adviseurs
maken voor hen gratis berekeningen om te zien wat zij
kunnen lenen om een huis te kopen.

Speciale tarieven voor het Geerpark!
Zaterdag 21 juni zal voor de 2e keer deze EHBO dag
plaatsvinden van 10:00 tot 16:00.

Autoverzekeraars verruimen schadevrije
jarenbeleid
In samenwerking met Independer toonde Radar begin dit
jaar aan dat consumenten soms hun schadevrije jaren kwijt
raakten doordat zij een tijdje geen auto hadden of
overstapten van verzekering. De autoverzekeraars hebben
nu toegezegd eerlijker om te gaan met schadevrije jaren. Dit
meldt Independer.
Zeven autoverzekeraars hebben aangegeven dat zij in plaats
van 1 jaar tot maximaal 3 jaar terug zullen kijken bij nieuwe
autoverzekeringen. Op deze manier behoudt de consument
het opgebouwde aantal schadevrije jaren en het recht op
premiekorting.
De verzekeraars die het beleid hebben uitgebreid zijn
Aegon, Allsecur, Reaal, De Goudse, Delta Lloyd, Nationale
Nederlanden en Avéro Achmea. Daarnaast hebben een
aantal andere verzekeraars toegezegd hun schadevrije
jarenbeleid opnieuw te zullen gaan bekijken.

(NHG) Nationale Hypotheek Garantie kostengrens per 1 juli 2014 omlaag
Op 1 juli gaat de kostengrens voor het afsluiten van een hypotheek met NHG omlaag van € 290.000 naar € 265.000. Omdat
NHG bij de aankoop van een woning uitgaat van 6% bijkomende kosten, betekent dit dat de maximale koopsom inclusief
verbouwingskosten maximaal € 250.000 mag zijn. Bijkomende kosten zijn notariskosten, afsluitprovisie,
overdrachtsbelasting e.d.
De nieuwe kostengrens geldt voor hypotheken met een offertedatum op of na 1 juli 2014. Voor offertes tot en met 30 juni
geldt de kostengrens van € 290.000 met een bijgehorende maximale koopsom van € 273.584,90.

