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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief...

Rookmelders verplicht
vanaf 1 juli 2022

Wij vertellen u graag meer over:

Vanaf 1 juli 2022 is het in Nederland
wettelijk verplicht om een rookmelder te
hebben op elke woonverdieping van je
huis. Of je nu koopt of huurt, in een oud
of een nieuw huis woont: de verplichting
geldt voor iedereen. Rookmelders zijn
belangrijke levensredders: de meeste
slachtoffers van brand vallen door het
inademen van rook.

Gratis naar Oldepop en 90’s XXL in
Leeuwarden !!!
Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022.
Nieuwe medewerker Douwe.
De hypotheekrente stijgt, wat betekent
dat?

Gratis naar Oldepop en
90’s XXL in Leeuwarden!!

Als je al rookmelders hebt opgehangen,
dan hoef je alleen maar te controleren of
die ook voldoen aan de eisen zoals ze
straks gelden. Heb je ze nog niet: dan is
er werk aan de winkel. Het komt er op
neer dat er op iedere bouwlaag in jouw
woning een melder moet hangen. Dat
betekent dus minimaal één rookmelder
per verdieping, maar meer mag natuurlijk
ook. De brandweer adviseert
bijvoorbeeld om ook een rookmelder op
te hangen in de ruimte waar je
wasmachine en droger staan. In
studentenhuizen moet er in elke kamer
één hangen.

Als trotse partner van Oldepop (vrijdag 20
mei) en 90's XXL (zaterdag 21 mei) mogen
wij u als klant, gratis entreetickets aanbieden
voor deze evenementen!
Oldepop en 90's XXL vinden beide plaats op
het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden.
Oldepop
Tijdens Oldepop, op vrijdag 20 mei, gaat u
knallend het weekend in met optredens van
onder andere Tino Martin, Jeroen van der
Boom, René Froger en Waylon.

90’s XXL
Helemaal gek van de 90’s? Dan kunt u op
zaterdag 21 mei tijdens 90's XXL helemaal
los gaan op optredens van onder andere
Snap!, T-Spoon, Twenty4Seven en
Darkraver.

Lees meer

Nieuwe medewerker
Mijn naam is Douwe Kloostra en ik ben
geboren en getogen in Kootstertille.
Sinds april 2022 ben ik in dienst bij Van
Wieren Adviseurs.
Hiervoor heb ik verschillende functies
mogen bekleden in zowel de bancaireals verzekeringswereld.
U kunt bij mij terecht voor uw
verzekerings- en financiële vraagstukken.
Kom gerust langs om uw situatie te
bespreken onder het genot van een
bakje koffie.

Hoe ontvangt u uw
tickets?
Wilt u ook naar Oldepop of 90's XXL? Of
naar beide evenementen? Dan kunt u via
ons 2 gratis tickets per evenement
aanvragen. Gebruik hiervoor onderstaande
knoppen! Er wordt een e-mail naar ons
gezonden, hierna ontvangt u via ons de
tickets:
Bestel uw tickets voor 90's XXL !!
(max. 2 kaarten per relatie)
Bestel uw tickets voor Oldepop
(max. 2 kaarten per relatie)

Lees meer

De hypotheekrente stijgt, wat betekent dat?
Je kunt het in elke krant lezen: de hypotheekrente stijgt. Wat
betekent dat voor jou als huiseigenaar of potentiële koper?
Veel woningbezitters sloten hun lening al over, is dat ook voor
jou interessant?
Het is al langere tijd onderwerp van gesprek: zal de
hypotheekrente gaan stijgen? Dat lijkt nu inderdaad het geval.
De rente voor een hypotheek met Nationale Hypotheek
Garantie (NHG) was in oktober 2021 voor een rentevastperiode van 10 jaar zo'n 1 procent.
Inmiddels is deze rente bijna twee keer zo hoog. En voor een hypotheek zonder NHG die je
voor 20 jaar wil vastzetten, betaal je alweer tegen de 3 procent.

Lees meer

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.

