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Open huis route 1 april van 11:00 tot 15:00
laat ons berekenen wat u kunt lenen
Op deze dag kunt u tussen 11:00 en 15:00 uur veel huizen
zonder afspraak vrijblijvend bezichtigen. Een goede kans om
u breed te oriënteren. Voordat u woningen gaan
bezichtigen kunnen wij voor u vrijblijvend een gratis
berekening maken, wat u maximaal kunt lenen op uw
inkomen.

Aangepaste openingstijden Carnaval
Tijdens carnaval hebben wij aangepaste openingstijden:
- vrijdag 24 februari vanaf 16:00 uur gesloten
- Maandag 27 februari en dinsdag 28 februari
gesloten.
Vanaf woensdag 1 maart zijn wij weer normaal
geopend.

Belastingaangifte doen over 2016
Dat kan vanaf 1 maart. U krijgt ook dit jaar de tijd om aangifte te doen tot 1 mei. De snelste manier om te zien of u belasting
terugkrijgt, is door de aangifte in te vullen. Vanaf de aangifte 2014 kunt u de gegevens gebruiken die de belastingdienst
vooraf invult. Let wel op! Controleer alle gegevens goed, en verbeter ze als dat nodig is. Wij hebben gemerkt dat er
regelmatig fouten in staan. Vanaf 2014 zijn de vragen over de hypotheek ook uitgebreid.
Veel mensen hoeven geen aangifte te doen voor de inkomstenbelasting of inkomensafhankelijke bijdrage
zorgverzekeringswet. Als u wel aangifte moet doen, krijgt u hierover vaak een brief (aangiftebrief). Hebt u geen aangiftebrief
gekregen of een aangiftebrief waarin staat dat u geen aangifte hoeft te doen? Dan kunt u mogelijk toch belasting
terugkrijgen. U kunt dit controleren door de aangifte in te vullen. U ziet dan of u geld terugkrijgt. De aangifte invullen is niet
hetzelfde als aangifte doen! Zolang u de gegevens niet verstuurt, hebt u nog geen aangifte gedaan. Mocht u vragen hebben?
Neem dan gerust contact met ons op.

RegioBank: Internet Bankieren nu ook mogelijk
voor hypotheekklanten
Sinds kort is het ook mogelijk voor klanten met alleen een hypotheek
bij RegioBank om internet bankieren aan te vragen. Voorheen kon dit
alleen als klanten ook een betaalrekening bij RegioBank hadden.
Voor een vraag of advies kunt u altijd even bij ons binnenlopen, maar een
aantal hypotheekzaken kunt u nu ook zelf via Internet Bankieren regelen.

Voordelen voor u:
- Altijd gemakkelijk inzicht in uw hypotheek
- U kunt zelf declaraties indienen voor uw bouwdepot
- Geen extra kosten voor het afsluiten van Internet
Bankieren
- Hypotheekinzicht ook via de Mobiel Bankieren app

