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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief...

Scheiding op komst?
Krijg snel financieel
inzicht!

Wij vertellen u graag meer over:
Auto uitlenen ? Hier moet je op letten!
Scheiding op komst? Krijg snel financieel
inzicht!
Regiobank, een buurtzame bank
Voorkom onderverzekering.

Een scheiding is een emotionele
gebeurtenis. Onzekerheid over de
toekomst speelt daarin een grote rol. En
dan gaat het ook over waar te wonen en
waarvan te leven. De financiële
consequenties zijn vaak niet meteen te
overzien. Ga je het redden alleen? Het
Geldplan Scheiden van Nibud geeft een
eerste indicatie én een persoonlijk
actieplan.

Auto uitlenen? Hier moet
je op letten!
Een vriend vraagt of hij je auto mag lenen
voor een weekendje weg. De buurvrouw
heeft een lekke band en met spoed jouw
auto nodig. Of een van de kinderen wil
graag de gezinsauto meenemen om naar
een feestje te rijden. Weet jij hoe ze dan
verzekerd zijn?

Wanneer een lange relatie verbroken
wordt, moeten de financiën als het ware
ontward worden. Vaak is het
uitgavenpatroon gebaseerd op twee
inkomens. De lasten zullen in het
algemeen toenemen, omdat woonlasten
niet langer gedeeld kunnen worden maar
ook vanwege verhuis- en
inrichtingskosten. Misschien blijft een van
beiden in de huidige woning wonen,
maar het kan ook zijn dat die verkocht
moet worden.

Een kwart van de mensen die hun auto
weleens uitlenen denkt dat degene die de
auto leent verzekerd moet zijn. Maar dat is
niet zo. In geval van een schade is het de
verzekering van de uitlener, die de schade
dekt. De autoverzekering is namelijk
gekoppeld aan je kenteken. Wel moet de
gastbestuurder (uiteraard!) bevoegd zijn om
te rijden: een rijbewijs hebben dus. En ook
moet jij toestemming hebben gegeven voor
het gebruik van je auto.
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Voorkom
onderverzekering en
check je
woonhuisverzekering
Een buurtzame bank is een
vertrouwd gezicht in de buurt. Al
100 jaar.

Veel Nederlanders besteden meer
aandacht aan hun autoverzekering dan
aan de belangrijkste verzekering voor
hun woonhuis: de opstalverzekering.
Deze wordt vaak in combinatie met een
inboedelverzekering afgesloten en keert
bijvoorbeeld uit bij brand, storm en
inbraak.

Wij vinden het fijn dat u voor uw financiële
zaken voor ons gekozen heeft. Weet u dat u
ook bij ons terecht kunt voor uw bankzaken?
Want wij zijn Zelfstandig Adviseur van
RegioBank.

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis
blijkt dat veel huiseigenaren de
verzekering afsluiten maar er vervolgens
amper nog naar omkijken. Ze weten vaak
niet wat wel en niet onder de dekking
valt. Dat is opmerkelijk omdat het in
geval van een schade om forse bedragen
kan gaan.

RegioBank is al ruim 100 jaar de buurtzame
bank. Met Zelfstandig Adviseurs is
RegioBank actief in zo’n 500 buurten. In al
die jaren zijn de Zelfstandig Adviseurs van
RegioBank uitgegroeid tot een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Daar zijn wij er één van!
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Openingstijden maandag t/m vrijdag:

Contactgegevens

09:00-12:00

De Buorren 17

13:00-17:00

9289 HD DROGEHAM

Zaterdag en zondag gesloten

0512 331019
info@vanwieren.net
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@vanwieren.net toe aan uw
adresboek.

