Zonnepanelen? Controleer uw woonhuisverzekering!
Heeft u zonnepanelen geplaatst, of wilt u deze laten plaatsen? Contoleer dan of uw
woonhuisverzekering schade aan de zonnepanelen dekt. Vaak is dit niet standaard meeverzekerd en
zal dit dus aanvullend moeten worden verzekerd op de woonhuisverzekering. De extra premie is maar
een paar euro per jaar, dus om de kosten hoeft u het zeker niet te laten. Neem contact met ons op om
uw woonhuisverzekering te controleren of aan te passen.

Mobiele apparatuur vaak niet (meer) standaard meeverzekerd
Uw smartphone, tablet of laptop zijn vaak erg kostbaar en evt. reparatie kan flink in de papieren lopen.
Daarom is het fijn als dit is verzekerd. Tegenwoordig sluiten veel verzekeraars schade aan mobiele
apparatuur uit, of hanteren hiervoor een (hoog) extra eigen risico. Uw mobiele apparatuur is natuurlijk
nog steeds prima te verzekeren. Bijvoorbeeld met een mobiele apparatuurverzekering of als
uitbreiding op uw inboedelverzekering.

De kosten voor uitvaarten stijgen. Is uw uitvaartkostenverzekering nog
voldoende?
De laatste jaren zijn de kosten voor uitvaarten flink gestegen. Daarom is het goed om eens te kijken of
het verzekerd bedrag van uw uitvaartkostenverzekering nog voldoende is. Wilt u weten wat uw
uitvaart ongeveer zal kosten? Bereken het hier.

Ook dit jaar weer hoge kortingen op uw zorgverzekering
Het einde van het jaar nadert en dus komt de tijd er weer aan om uw zorgverzekering te vergelijken
en eventueel over te sluiten. Ook dit jaar hebben wij weer hoge kortingen op de premies kunnen
regelen. De definitieve premies zullen medio november bekend worden gemaakt. Houd onze site dus
in de gaten en profiteer volgend jaar weer van hoge kortingen!

Uw persoonlijke digitale polismap
Uw gegevens, schadeverzekeringen, lopende schade(s) en/of openstaande facturen inzien? Dat kan!
Registreer of log direct in op uw persoonlijke digitale polismap.

Het eerste hypotheekgesprek is altijd GRATIS!
Geen mens of situatie is hetzelfde en dus is het verstandig om meerdere banken en verzekeraars te
vergelijken. Wij kunnen voor u tientallen banken en verzekeraars en hun voorwaarden en
hypotheekrentes vergelijken zodat u altijd de beste hypotheek hebt die het beste bij uw situatie past.

Bovendien is het eerste hypotheekgesprek altijd gratis! Bekijk ook eens onze handige
informatiefilmpjes over uw hypotheek en wat daar allemaal bij komt kijken.

U geeft ons een 9,4 en daar zijn wij trots op!
Op het onafhankelijke online platform van de consumentenbond, AdviesKeuze.nl, heeft u ons
beoordeeld met een 9,4. Wij zijn daar erg trots op en bedanken u voor het vertrouwen in ons kantoor.
Lees hoe anderen onze dienstverlening ervaren of deel zelf uw ervaringen zodat wij onze
dienstverlening nog beter kunnen afstemmen op uw wensen en/of verwachtingen.

