
 
 

 

Kerkrade, september 2014 

 

 

Betreft: nieuwsbrief september 2014 

 

Geachte relatie, 

 

Graag willen wij u via deze nieuwsbrief informeren over zaken m.b.t. onze dienstverlening.  

 

In deze nieuwsbrief: 

 

� Stand van zaken service-abonnementen; 

� Nieuw � bespaarabonnement van Jos Scheeren Assurantiën; 

� Stand van zaken gratis hersteladvies beleggingsverzekering; 

� Gunstige hypotheek; 

� Uw zorgverzekering in 2015; 

� Themabijlagen, zie onder “kantoorinfo” op www.josscheerenassurantien.nl; 

 
o Nieuws rondom Prinsjesdag 2014; 

o Wijzigingen ontslagrecht; 

o Wonen en verkeer; 

o Zorg; 

o Geschillen; 

o Financiële zaken. 

 

Service-abonnementen 

Ongeveer 1,5 jaar geleden zijn wij gestart met de invoering van ons service-abonnement. Met vaste 

tarieven en duidelijke uitleg wat u van ons kunt verwachten. Wij zijn hiermee een volledige 

provisieloze weg ingeslagen die de komende jaren wordt voortgezet. De diensten richten zich met 

name op de verzekerbare en niet verzekerbare risico’s. Daarnaast hebben wij ook een abonnement 

voor planning van uw financiële doelstellingen. Dit abonnement gaan wij verder uitbreiden, zie 

volgend item. 

 

Nieuw ���� bespaarabonnement van Jos Scheeren Assurantiën 

Wie grip heeft op de eigen financiën, heeft meer rust en zekerheid. Slecht geregelde financiën zorgen 

juist voor spanningen in de relatie met partner en familieleden. Een betere partnerrelatie dankzij een 

financieel plan? Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders het belangrijk 

vindt om grip te houden op geldzaken. Financieel zaken op orde stellen heeft een positief effect. Van 

degenen die stappen hebben gezet om het huishoudbudget in de gaten te houden zegt maar liefst 91 

procent dat dit een positief effect heeft gehad op hun financiële situatie.  

 

Overzicht en planning 

Grip houden op geld, hoe doe je dat? De eerste stap is overzicht krijgen over al uw financiën. Uw 

inkomsten- en uitgavenpatroon, uw bezit, uw schulden en ook alle financiële maatregelen die u tot nu 

toe heeft getroffen. Zo'n overzicht geeft duidelijkheid en laat zien waar uw mogelijkheden en uw 

risico's zitten. Dat is het startpunt voor een financieel plan waarin u een route uitstippelt om wensen op 

de korte en de lange termijn te kunnen realiseren. 

 

Analyse en advies 

Na de analyse van uw financiële situatie adviseren wij over effectieve maatregelen om het inkomen op 

peil te houden en indien mogelijk te sparen voor toekomstwensen. Dit financiële plan bespreken we op 

gezette tijden met u om te bekijken of er aanpassingen nodig zijn.  

 

 

 



 

 

 

Start dienstverlening 

Wij verwachten in 2015 te starten met deze nieuwe dienstverlening. Wanneer u nu reeds vragen heeft, 

neem dan contact met ons op. 

 

Gratis hersteladvies beleggingsverzekering 

Inmiddels hebben wij met de meeste klanten met een beleggingsverzekering een hersteladvies gesprek 

gehad. Graag willen wij u vragen, indien u een beleggingsverzekering heeft en u nog niet door ons 

bent benaderd of wel door ons benaderd bent maar nog niet heeft gereageerd, contact met ons op te 

nemen. Wij zullen dan samen met u de verwachtingen en mogelijkheden bekijken. 

 

Uw Zorgverzekering in 2015 
In 2014 ontwikkelen  verzekeraars een nieuwe polis de Budgetpolis. U kunt u hierover meer lezen in 

onze themabijlage op onze website. Indien rond u rond 15 november a.s. uw nieuwe premie heeft 

ontvangen, informeer dan bij ons geheel vrijblijvend naar de premie die wij u kunnen bieden. Door 

een speciale collectiviteitkorting (o.a. bij CZ Groep, Delta Lloyd, Avéro/Achmea e.a.) kunt u 

waarschijnlijk een besparing realiseren. Loopt uw polis bij CZ Groep, ga dan direct naar www.cz.nl en 

bereken hier uw premie. (kijk bij “bereken direct uw premie” en vul ons collectiviteitsnummer in 

002388464)  

 

Gunstige hypotheek 

De hypotheekrente is historisch laag, tot grote vreugde van woningbezitters en kopers. Dit stimuleert 

potentiele huizenkopers juist nu na te denken over het aanschaffen van een eigen woning. Maar ook 

het oversluiten van een bestaande hypotheek is een mogelijkheid.  

Of het verstandig en/of financieel voordelig is om uw hypotheek over te sluiten, hangt helemaal af van 

uw persoonlijke situatie en van de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. Laat u daarom goed 

informeren en adviseren. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak. 

 

Kalender 2015 

Eind november ligt de handige kalender voor 2015 weer voor u klaar. Loop gerust bij ons binnen. 

Mocht u niet in staat zijn de kalender op te halen, bel ons dan. Wij zullen dan een kalender bij u thuis 

bezorgen. 

 

Heeft u vragen? 
Heeft u nog vragen over deze brief of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons per e-mail of 

telefoon. Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Wij helpen u 

graag verder. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Jos Scheeren Assurantiën 


