Servicepakketten… omdat we er zijn voor jóu! Het hele jaar door!

Alles voor jouw gemak, zekerheid en voordeel!… met het gevoel dat je goed zit.
• Opschonen thuisadministratie

Wil jij overzicht in wat er in
komt en uit gaat, niet
teveel betalen, maar hou
je ook van gemak?

Wat kan weg, wat moet ik bewaren en
hoe hou ik overzicht en inzicht?

• Toeslagencheck

Heb ik recht op toeslagen en zo ja,
hoeveel?

• Opstellen bespaarplan

Hoe bespaar ik zonder in te leveren op
"leuke dingen doen"?

Ben jij iemand die voor

zekerheid gaat, maar het
lastig vindt om daar goed
inzicht in te krijgen?

Kies het voor
jou ideale
servicepakket!

Ben jij iemand die van
financiële rust houdt en
vindt je het heerlijk dat
wordt?

Wil je een combinatie van meerdere pakketten?
Laat het ons weten!

Wat verandert er dit jaar allemaal en in
hoeverre heeft dit invloed op mijn
portemonnee?

• Risicocheck

Wat zijn de financiële gevolgen bij
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid,
overlijden, pensioen?

• Opstellen budgetoverzicht

Update van inkomsten- en
uitgavenoverzicht, zodat je ook dit jaar
weer financieel gezond en lekker kunt
leven.

Jij &
Gemak

Jij & Zekerheid

€ 14,95 per maand*

alles voor je geregeld

• Update wet- en regelgeving

€ 12,50 per maand*

• Wij verzorgen voor jou
alle belastingzaken

• Ieder kwartaal 1 uur hulp bij al
je geldzaken

Jij &
Belastingzaken

Jij &
Budgetcoaching

€ 10,- per maand*

€ 19,50 per maand*

* Checken / aanvragen / wijzigen van:
- Huurtoeslag
- Zorgtoeslag
- Kindgebonden budget
- Kinderopvangtoeslag
- Voorlopige teruggave
* Verzorgen van belastingaangifte
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Heb je moeite met geldzaken? Ieder
kwartaal zorgen we er samen met jou
voor dat je de juiste koers houdt.

• Wensen en doelen

Verhuizen (huren of kopen), verbouwen,
gezinsuitbreiding, andere baan, sparen,
etc.: Wat zijn mijn financiële
mogelijkheden en hoe pak ik dit aan?

• Je wilt alles financieel in orde
hebben, maar wilt daar zelf zo
min mogelijk tijd insteken.

Combinatie van "Jij & Zekerheid" en "Jij
& Gemak".

Jij & Financiële
rust**
€ 32,50 per maand*

Jaarlijks hebben we een contactmoment
waarin we alle zaken in het door jou
gekozen pakket doorlopen. Zo weet je dat
je financiële zaken altijd up-to-date zijn èn
kunnen we aan jouw wensen en doelen
tijdig invulling geven en waar nodig,
bijsturen.
* Tarieven na ons allereerste advies aan
jou. Betaling op basis van jaarbetaling
vooraf.
** Goed voor Elkaar betekent ook dat je
het gehele jaar door met al je
adviesvragen terug kunt vallen op je eigen
financieel coach en adviseur. Zo houden
we voor jou financieel advies
laagdrempelig en betaalbaar.

Voordeel, gemak en zekerheid

