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Financieel Plan

Openingstijden kantoor

Een financieel plan helpt u oplossingen te geven voor uw
persoonlijke financiële vraagstukken. Er zijn meerdere
aanleidingen voor de start van een financieel plan zoals;

Ons kantoor is gesloten op de volgende dagen:
Koninginnedag dinsdag 30 april
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei & vrijdag 10
mei
2e Pinksterdag maandag 20 mei

U begint een eigen bedrijf
U wilt (extra) pensioen opbouwen
U ontvangt een erfenis
U ontvangt een gouden handdruk
U gaat scheiden
U koopt een nieuw huis
U wilt weten hoe u er financieel voor staat
Wij bieden u een onafhankelijke en objectieve weergave
van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Op basis
van uw persoonlijke vragen en wensenpakket stellen wij
een rapport voor u samen. Zo krijgt u een helder beeld van
uw huidige en toekomstige financiële situatie. De diverse
financiële risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid en
overlijden, worden in beeld gebracht en daar waar nodig
afgedekt. Mochten er in de toekomst wijzigingen
plaatsvinden dan kunnen wij dit makkelijk aanpassen.
Kortom financiële planning biedt u een degelijk
uitgangspunt voor beslissingen op de korte en lange
termijn. Voor meer informatie:
http://www.lierop.nl/particulier/financial-planning

Pinnen Buiten Europa
Met uw wereldpas kunt u binnen en buiten Europa geld
opnemen en betalen. Regiobank doet er alles aan om dit zo
veilig mogelijk te maken. Om skimming te voorkomen, is
pinnen en betalen buiten Europa vanaf 16 april 2013
standaard uitgezet voor de wereldpassen.
Bij skimming worden de gegevens van uw betaalpas
gekopieerd terwijl u betaalt bij een betaalautomaat of geld
opneemt bij een geldautomaat. Gaat u naar een land
buiten Europa? Bel naar 026 – 400 10 45, dan zet
Regiobank ‘’pinnen buiten Europa’’direct voor u aan. Na 6
weken wordt pinnen buiten Europa automatisch weer
uitgezet.

Wie zijn u van dienst?
Wij zijn uw privéadres voor financiële zaken. Onze
adviseurs maken werk van een goed advies. Dit vereist
veel vakkennis, ervaring en up-to-date kennis van de
markt. Wij kunnen u garanderen dat onze adviseurs aan
deze vereisten voldoen. Onze adviseurs zitten dus
regelmatig achter de studieboeken om u van een goed
advies te kunnen voorzien. We vinden het dan ook
belangrijk onze klanten op de hoogte te stellen van onze
ontwikkelingen.
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