
  

                                                                                                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwsbrief 15e editie februari 2015 

Aangepaste openingstijden Carnaval 
Tijdens carnaval hebben wij aangepaste openingstijden. 

Wij zijn op maandag 16 februari en dinsdag 17 februari 
2015 gesloten.               

                                   

Karin geslaagd!! 

Wij feliciteren onze collega Karin met het behalen van haar 
examen WFT basis PE Plus! Het behalen van dit examen 
laat zien dat de kennis en vaardigheden actueel en up-to-
date zijn. 

 
 

 

 

 

Hypotheek Award 2015 voor beste Advies!! 
  

         
 
De kleine onafhankelijke adviseurs hebben woensdag 11 
februari 2015 de Hypotheek Award voor beste advies 
gewonnen. Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijke 
adviseurs, heeft de Award namens de beroepsgroep in 
ontvangst mogen nemen. Ons kantoor is lid van Adfiz. 
 
Willem van Lierop is blij met de award; ‘’Deze erkenning van 
de consument is voor ons heel waardevol. We werken 
iedere dag hard om klanten inzicht in hun financiën te 
geven. Het is mooi dat de klant zelf ook ervaart dat hij met 
onafhankelijk advies beter af is en in het onderzoek heeft 
aangegeven ons te ervaren als adviseur die eerlijk advies 
geeft. Dat is precies waar wij voor staan.’’ 
 
De Hypotheek Award is een initiatief van het Institute voor 
International Research en onderzoeksbureau GFK.  
                            

Gratis Rechtsbijstand? Alleen bij lage inkomens en beperkt vermogen 
Iedere burger loopt het risico om in een rechtszaak betrokken te raken. Het kan zijn als een claimer, maar u kunt ook 
juridische kosten moeten maken om u te verweren in een rechtszaak. U kunt echter alleen in aanmerking komen voor 
gefinancierde rechtshulp als u een gering inkomen heeft en een beperkt vermogen. De instantie die uiteindelijk beoordeeld 
of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, de Raad voor Rechtsbijstand, kijk in principe naar uw inkomen en 
vermogen van twee jaar terug.  

 
 
                                

 

 

Even voorstellen: Stagiaire Geri Branten 

Begin februari hebben wij een stagiaire die ons team komt 
versterken. Geri Branten zal tot juli op ons kantoor 
aanwezig zijn. Hij volgt op dit moment de HBO studie: 
Financial Services Management.  
 
Wij wensen hem veel succes! 
 
 

 

 

Onze website is volledig vernieuwd 
Heeft u onze nieuwe website al gezien? Hier vindt u alle 
informatie over onze diensten, producten en werkwijze. 
Ook kunt u hier gemakkelijk formulieren downloaden. 

                     www.lierop.nl 
                    
 

 

Daarnaast bestaat gratis rechtsbijstand vaak uit een 
eerste advies. Wanneer u wordt doorverwezen naar 
een advocaat kunnen ook hier kosten uit voort komen.  
Om financiële problemen te voorkomen kunt u een 
rechtsbijstandverzekering sluiten. Mocht u advies 
willen over dit product of heeft u vragen dan kunt u 
contact opnemen met ons kantoor. 
                                                                              
 


