
  

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwsbrief 2e editie December 2012 

Aangepaste openingstijden Kerst! 

In verband met kerst en de jaarwisseling 2012/2013 

hebben wij aangepaste openingstijden. 

Wij zijn gesloten op maandag 24 december; dinsdag 25 

december; woensdag 26 december en dinsdag 1 

januari. 

 

Op maandag 31 december zijn wij geopend tot 12.00 

uur 

Wij wensen u alvast Prettige Kerstdagen en 

een Gelukkig Nieuwjaar!!  

 

Week van het geld 

Op 14 en 15 November 2012 heeft Willem van Lierop 

een gastles gegeven aan groep 6,7 en 8 van de 

Lambertusschool in Haarsteeg. De les vond plaats in 

het kader van de Week van het Geld. Het doel is om 

kinderen in het basisonderwijs te leren omgaan met 

geld.  

 

 

 

 

 

Assurantiebelasting naar 21% 

In onze nieuwsbrief van september hebben wij u 

geïnformeerd over de plannen om de 

assurantiebelasting te verhogen. Begin november 

heeft de overheid bekend gemaakt dat de 

assurantiebelasting per 1 januari 2013 van 9,7% 

naar 21% wordt verhoogd. 

 

Heeft u bij ons één of meer schadeverzekeringen 

lopen en betaalt u uw verzekering(en) per maand, 

dan betaalt u over de premie vanaf januari 2013 de 

verhoogde assurantiebelasting. Betaalt u per 

kwartaal, half jaar of jaar, dan gaat de verhoogde 

assurantiebelasting in op het moment dat u voor 

het eerst in 2013 een premie moet betalen. 

 

 

 

Nieuwe regels aftrek hypotheekrente 
Vanaf 1 januari 2013 moeten huiseigenaren 
nieuwe leningen in maximaal 30 jaar volledig en 
tenminste annuïtair aflossen. Pas dan heeft de  
huiseigenaar nog recht op hypotheekrenteaftrek. 

Bij een aflossingsvrije lening vervalt het recht op 
hypotheekrenteaftrek. Dit geldt ook als gelijktijdig 
wordt gespaard voor de aflossing na maximaal 30 
jaar. 

Voor bestaande leningen blijft de 
hypotheekrenteaftrek onveranderd. Dit geldt ook 
als iemand een hypotheek over sluit. Als een 
huiseigenaar een bestaande lening ophoogt 
(bijvoorbeeld voor verbouwing) dan gelden de 
nieuwe regels wel voor het extra bedrag dat wordt 
bij geleend.  

Mocht u nog vragen hebben over uw nieuwe of 
bestaande hypotheek dan kunt u contact met ons 
opnemen voor een afspraak . 
 

 

 


