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Regiobank
Spaar €750 en krijg een volleybal!
Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje gekregen? Dan
is dit een goed moment om een spaarrekening bij onze
Regiobank te openen. Want als u nu €750 stort op uw
Regiobank spaarrekening, krijgt u een unieke volleybal
cadeau! Bovendien krijgt u bij ons altijd een aantrekkelijke
rente.
Kom gerust eens langs voor een goed spaaradvies dat
helemaal past bij uw wensen. We openen graag een
spaarrekening voor u. Zodat u direct kunt beginnen met
sparen. De actie loopt t/m 31 juli 2013.

Karin & Nicole geslaagd!!
Karin van Heesbeen is donderdag 13 juni 2013 geslaagd
voor haar WFT examen Basis!
De opleiding WFT Basis is de opleiding waarbij de basis
kennis wordt bijgebracht op de gebieden schade, leven,
hypothecair krediet, consumptief krediet, beleggen en
wet en regelgeving.
Nicole van Lierop is maandag 17 juni 2013 geslaagd voor
haar Bachelor opleiding Financial Services Management.
Dit is een HBO opleiding tot financieel adviseur voor
zowel particulieren als bedrijven.
Hierdoor is de professionaliteit van ons kantoor
toegenomen en kunnen wij u nog beter adviseren.

Zonder zorgen op vakantie

Daarnaast heeft onze betaalrekening zeer lage
doorlopende kosten! Dat kan voor u een behoorlijk
besparing opleveren. Ook voor een advies over
betaalrekeningen kunt u contact opnemen met ons
kantoor.

Over op IBAN en SEPA
Vanaf 1 februari 2014 betaalt iedereen in Europa op
dezelfde manier. Er is dan geen verschil meer tussen
binnenlandse en Europese betalingen en incasso’s. En geen
aparte regels meer voor elk land. Zo krijgt bijvoorbeeld
iedereen straks een nieuw rekeningnummer: IBAN
(International Bank Account Number).
Het is belangrijk dat ondernemers, verenigingen en
stichtingen zich al voorbereiden op SEPA. Ze moeten hun
rekeningnummers, administratie, overschrijvingen en
incasso’s aanpassen aan de nieuwe richtlijnen.
Vanaf 1 februari 2014 kunt u bij overschrijvingen alleen nog
het IBAN invullen. Ruim voor die tijd kunt u kiezen of u het
huidige rekeningnummer of IBAN gebruikt.
U vindt uw IBAN op uw rekeningafschriften en bij Internet
Bankieren onder ‘’rekeningdetails’’.

Er zijn grote verschillen in premies van de
reisverzekering. Dat bleek onlangs uit onderzoek van de
Consumentenbond. Op zich is dat al een goede reden om
u door ons te laten adviseren. Maar het zijn niet alleen
de premies waar wij naar kijken.
Uw reisverzekering moet goed passen bij uw situatie.
Daarom stellen wij u eerst wat vragen. Hoe vaak gaat u
bijvoorbeeld op reis? Is dat alleen binnen Europa? Heeft
u een aanvullende zorgverzekering met een
buitenlanddekking? Heeft u een
rechtsbijstandsverzekering? En gaat u dit jaar op
wintersport?
Sluit niet zomaar even vlug een reisverzekering af, maar
neem liever contact op met ons kantoor. Wij zorgen
ervoor dat u zich verzekert voor de risico’s die u
daadwerkelijk loopt op vakantie. Daarnaast selecteren
we verzekeringen met een scherpe premie.

