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Tip! Laat in geval van een
hypotheektaxatie de taxateur ook de
herbouwwaarde vaststellen.
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Inmiddels is ook de website
pensioenadviesdeventer.nl gereed!
We nodigen u uit om een kijkje te
nemen.

Pensioen
Jarenlang was het onderwerp pensioen
geen onderwerp voor u! Maar inmiddels
begint het tij te keren en realiseert u
zich dat het tijd wordt om u daar eens in
te verdiepen. De crisis en de mediaaandacht voor de pensioenfondsen
spelen daar natuurlijk een grote rol in.

Herbouwwaarde 1
Regelmatig komt het voor dat
verschillende begrippen door elkaar
worden gebruikt. De herbouwwaarde
van een woning is meestal de maatstaf
voor de premie van de
brandverzekering. De herbouwwaarde
is zonder de waarde van de grond!
De herbouwwaarde en de WOZ-waarde
zijn niet hetzelfde. De herbouwwaarde
dient normaal gesproken ook de
verzekerde waarde te zijn. Check uw
polis daarvoor!

De inflatie in april bedroeg 2,40 %
(op jaarbasis). Stel u spaart tegen een
rente van 2,00%. De box 3 belasting
is 1,20%. Netto spaart u dus 0,80%
maar door de inflatie gaat u er
1,60% op achteruit!
Voor alternatieven kunt u contact met
ons opnemen.

Aansprakelijkheid
De particuliere
aansprakelijkheidsverzekering dekt
schade aan anderen. Maar niet alles!
Ook hier gelden spelregels en kleine
lettertjes. Pas op dat u geen toezegging
doet om een schade te vergoeden als u
niet zeker weet dat uw verzekering
dekking biedt!

Op reis
De vakantieperiode breekt straks weer
aan. Zorg voor een opgeladen telefoon.
Kijk vooraf naar de reisdocumenten en
de autopolis. Neem de groene kaart en
een autoschadeformulier mee!
Heeft u recht op pechhulp en
vervangend vervoer?

Over deze en andere financiële
onderwerpen kunnen wij u adviseren.

Herbouwwaarde 2
U bent zelf degene die de
herbouwwaarde opgeeft, al dan niet met
behulp van standaard berekeningen.
U kunt de herbouwwaarde ook laten
taxeren door een taxateur of makelaar.
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