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Al meer dan 28 jaar staat
Adriaans voor een eerlijk,
helder en oprecht advies.
Wil en Willemien Adriaans zijn
de 2e generatie van het familiebedrijf. In al die jaren is er
natuurlijk veel veranderd. Van
een kantoor aan huis, naar een
pand in de winkelstraat, naar
ons huidige onderkomen.
Adriaans Assurantiën Bladel
BV heeft inmiddels 5 gekwaliﬁceerde medewerkers. Met ons
gehele team willen wij u graag
van dienst zijn in de snel
veranderende ﬁnanciële wereld.

NIEUWSBRIEF
■

Check uw hypotheek. Misschien kan het vele euro’s goedkoper!

De wereld om u heen verandert, dus waarom zou uw hypotheek altijd hetzelfde
moeten blijven?
Het loont de moeite om uw ‘oude’ hypotheek eens onder de loep te nemen.

Als u een aantal jaren geleden een hypotheek heeft afgesloten, is de kans groot

Misschien sluit een andere aﬂossingsmogelijkheid beter aan bij uw huidige situatie of

dat u door een nieuwe woningﬁnanciering
fors bespaart op uw maandlasten. De

kunt u met een andere woningﬁnanciering
fors besparen op uw maandlasten! Om

hypotheekrente is nu namelijk aanzienlijk
lager dan een aantal jaren geleden. Als u

erachter te komen of een nieuwe hypotheek voordeliger is, kunt u heel eenvoudig

nu een nieuwe hypotheek afsluit met een
lagere rente, kan dit voor u leiden tot wel

een afspraak met ons maken voor hypotheekadvies.

de helft minder bruto maandrentelasten.
Dit zijn honderden euro’s per jaar!

Gratis Hypotheekcheck? Bel Adriaans!
Communicatie is erg belangrijk.
We hebben meerdere middelen
ter beschikking om u als cliënt
zo goed mogelijk van dienst te
zijn. U kunt ons bereiken via:
www.beladriaans.nl, e-mail,
fax, telefoon en ons kantoorpand waar wij u graag van
dienst zijn. Ook op onze
website is al veel veranderd en
in de toekomst zal deze nog
veel interactiever worden.
Neem met ons contact op en
wij komen voor u in actie!

Wil en Willemien Adriaans

■

Zekerheid voor alles!

Wanneer u een ﬁnanciële verplichting aangaat brengt dat natuurlijk
altijd een risico met zich mee. Het risico dat u door arbeidsongeschiktheid of
werkeloosheid de rekening niet meer kunt betalen. Heeft u wel eens nagedacht
over een maandbeschermer? Hiermee bent u nog beter verzekerd bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
De Maandlasten Opvang Polis houdt uw inkomsten en uitgaven in balans door uw inkomsten aan te vullen als dit nodig is. Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kunt u
rekenen op een aanvullende uitkering tot maar liefst 240 maanden afgestemd op uw
maandlasten. De premie voor deze dekking kunt u ﬁscaal aftrekbaar maken. Bij werkloosheid kunt u tot 5 maal toe een jaar lang een maandelijkse aanvullende uitkering krijgen.
Er is zowel dekking bij een contract voor bepaalde als onbepaalde tijd. Bovendien kunt u
altijd veilig en beschermd wonen, zelfs als u verhuist. Uw verzekering verhuist gewoon
mee! Kortom met de Maandlasten Opvang Polis hoeft u zich nergens meer zorgen over
te maken.

ALLE VERZEKERINGEN

Kijk op www.beladriaans.nl
VOOR PARTICULIEREN
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■

Willemien en Wil Adriaans
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Collectieve verzekeringen
Bij het afsluiten van collectieve verzekeringen profiteren u en uw medewerkers van aantrekkelijke kortingen. Adriaans biedt u een breed scala
aan collectieve verzekeringen en ontwikkelt voor u een flexibel pakket dat
heel eenvoudig2007
op de individuele medewerker(ster) kan worden afgestemd.
Zorgverzekering (ziektekosten)
Volledig op maat én voordelig.

3,25% rente op uw spaargeld!

rond december 2006 bekend gemaakt. We zullen dan zo
snel mogelijk de nieuwe premies en voorwaarden ermelden
op onze website: www.beladriaans.nl. Hier kunt u de
informatie vinden onder het kopje zorg. De maatschappijen die u daar kunt vinden zijn: ONVZ, Fortis ASR, CZ
en SR Zorgverzekeraar. Natuurlijk willen wij samen met u
een vergelijking maken zodat u een weloverwogen keuze
kunt maken: een prima dekking tegen een gunstige
premie.
Zoals u weet is persoonlijk contact voor ons belangrijk dus
u kunt ons altijd bellen voor een afspraak.
Bedrijven die een collectiveit voor hun personeel willen
afsluiten kunnen wij ook helpen. Wij zorgen dan voor een
prima korting op uw zorgpremie en toch een
kwaliteitsproduct.

Let op de zorgverzekering
2007 komt eraan!

■

Beleggen was nog nooit zo eenvoudig
Meer rendement uit uw
vermogen halen? Dat kan!
Een gebrek aan tijd,
onvoldoende kennis van
de markt en de beurs zijn
vaak de struikelblokken.
Daarom bieden wij op
onze website de mogelijkheid om online te
beleggen. Met de
FundSelector wordt
beleggen eenvoudiger dan
ooit!

rendement uit uw vermogen
zonder dat u onnodige risico’s loopt. Via onze site
houdt u 24 uur per dag de
vinger aan de pols. In een
paar klikken heeft u toegang
tot de verdeling en samenstelling van uw portefeuille.
Zo kunt u online de waardeontwikkeling van uw
beleggingen volgen en heeft
u inzicht in de fondsen
waarin belegd wordt.

Het klinkt bijna te mooi om
waar te zijn. Toch werkt
FundSelector simpel en
doeltreffend. FundSelector
biedt actief vermogensbeheer, belegt in de beste
beleggingsfondsen en is zeer
transparant. Met deze beleggersgiro behaalt u meer

Ervaar zelf het voordeel en
gemak van actief vermogensbeheer met FundSelector.
Kijk voor meer informatie op
onze website of neem
contact met ons op. Wij
vertellen u graag meer over
de mogelijkheden van FundSelector.
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Moeskops Ontwerp 0497 369 377

De nieuwe zorgpremies en voorwaarden 2007 worden

