
  

                                                                                                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwsbrief 13e editie oktober 2014 

Regiobank kalenders 2015! 
Als klant van ons kunt u ook voor 2015 weer de Regiobank 

kalender gratis komen ophalen! 

 

   Rechtsbijstand steeds belangrijker! 
Een rechtsbijstandsverzekering wordt steeds belangrijker. 

We leven in zware tijden. Soms wordt wel gezegd dat we 

in een claimcultuur leven. In het dagelijks leven komt u 

steeds vaker in contact met de wet en met claims van 

mensen. Iemand kan u bijvoorbeeld aanspreken wegens 

een onrechtmatige daad omdat hij meent dat u iets jegens 

hem verkeerd hebt gedaan. Dit kan al gauw in de kosten 

lopen, zeker als dit tot een lange tijdrovende procedure 

komt. Tegenwoordig is een rechtsbijstandsverzekering dus 

bijna een must have voor de gewone burger.  

 

 

 

 

Waarom is het handig om een rechtsbijstandsverzekering 

te hebben? 

- Het inschakelen van een jurist, laat staan een 

advocaat kost al gauw minimaal € 150,- per uur. 

- Eenvoudige maar toch dure conflicten worden 

betaalbaar. 

- Als u letselschade heeft opgelopen of u wordt 

aansprakelijk gesteld voor een verkeersongeluk. 

- Voor geschillen op gebied van arbeidsrecht, 

bijvoorbeeld als u wordt ontslagen of u zelf 

ontslag wil nemen. 

- Als uw werkgever weigert uw loon te betalen. 

- Geschillen over garantie van producten kunnen 

ingewikkeld zijn, waardoor een ervaren jurist van 

een rechtsbijstandsverzekering van pas kan 

komen. 

 

 

 

Let op steeds vaker valse e-mail van banken 
Fraudeurs kunnen u een e-mail sturen die eruit ziet als een 

bericht van een bank, creditcardmaatschappij of andere 

instelling. Deze vorm van internetfraude heet phishing. Als 

u op de link in de e-mail klikt, komt u op een website 

terecht die er weliswaar echt uitziet, maar gemaakt is door 

fraudeurs. Hiermee proberen de fraudeurs vertrouwelijke 

informatie te bemachtigen, zoals uw inloggegevens. Vaak 

vragen zij om persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden 

of creditcardnummers. 

Klik nooit op de links die in de phishing e-mail staan maar 

verwijder de mail! 

Gerenommeerde banken, creditcardmaatschappijen en 

andere legitieme bedrijven zullen dit nooit doen! 

 

Sparen ter aflossing van de hypotheek met 

Eigen Huis Sparen 
Veel van de Nederlandse woningbezitters met een 

hypotheek blijft aan het einde van de looptijd met een 

restschuld zitten en weet niet hoe ze de restschuld kunnen 

terugbetalen. Naast een erfenis denkt men de restschuld af 

te lossen met onder andere eigen spaargeld of door het 

huis te verkopen met overwaarde. Helaas biedt rekenen op 

een erfenis of overwaarde onvoldoende zekerheid. Door 

de dalende huizenprijzen kan de overwaarde tegenvallen. 

Woningbezitters realiseren zich waarschijnlijk ook niet dat 

de woonlasten hoger kunnen worden. Zo is er geen 

hypotheekrenteaftrek meer na 30 jaar.       

 

Het is dus belangrijk regelmatig kritisch naar uw hypotheek 

te kijken. 

Veel van onze klanten heeft al een Eigen Huis 

Spaarrekening geopend bij Regiobank. Hiermee sparen zij  

flexibel tegen een mooie rente, bijvoorbeeld ter aflossing 

van de hypotheek.  Mocht u ook geïnteresseerd zijn dan 

kunt u contact opnemen met ons kantoor. 

 

 


