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Overzicht,
zekerheid en rust
Afgelopen week was ik te gast bij een 83-jarige kwieke jongedame uit
Nunspeet. Ze zag door het verzekeringsbos de financiële bomen niet
meer en ik mocht haar helpen om weer overzicht te krijgen in de verzekeringen die ze had lopen. Na anderhalf uur namen we afscheid en
de onzekerheid had plaats gemaakt voor overzicht, zekerheid en rust.
Op onze website kun je de missie van ons bedrijf teruglezen:
Vanuit een sterke wederzijdse persoonlijke vertrouwensband zijn wij in
staat om financiële vraagstukken en verzekeringsrisico’s te vertalen in een
helder advies. Hierdoor ontstaat , overzicht, zekerheid en rust voor onze
particuliere en zakelijke relaties
En daarbij maakt leeftijd niet uit. Of je nu een 83-jarige kwieke jongedame
bent, een hardwerkende zelfstandige ondernemer in de kracht van zijn of
haar leven, of een 25-jarige starter van op de woningmarkt. Iedereen heeft
baat bij overzicht, zekerheid en rust. Vergelijk het maar een beetje met de
Rust, Reinheid en Regelmaat die we opvoedkundig nodig hebben. Zodra
deze basiselementen verdwijnen in ons menselijk bestaan, ontstaan er heel
vaak problemen van diverse aard, waaronder ook financiële problemen.
Niet voor niets geeft het NIBUD aan dat 37% van de Nederlandse huishoudens betalingsachterstanden hebben. Ieder jaar zijn er meer verzekerden die bijvoorbeeld hun zorgpremie niet meer kunnen betalen. Omdat ons
bedrijf ook in schuldsanering doet, kennen we de verhalen aan de andere
kant van de tafel.
Mensen missen het overzicht van hun vast lasten. Hun variabele uitgaven
hebben ze onvoldoende in beeld omdat pinnen wel heel gemakkelijk gaat.
Banken faciliteren rood staan wat onder het motto op = op eigenlijk niet
zou moeten kunnen. Het verkrijgen van een persoonlijke lening of een
“doodlopend” krediet gaat nog steeds te makkelijk. Jongeren beginnen
vaak al met een financiële achterstand door een dure telefoon, een te snelle
scooter of een studieschuld.
Alles begint met financieel overzicht. Hoe ik dat zelf doe? Ik durf het in
deze tijd van voortschrijdende digitalisering bijna niet te bekennen. Nou
vooruit dan maar. Op mijn bureau ligt nog zo’n ouderwets kasboek. Hierin
schrijf ik elke maand handmatig mijn vaste uitgaven op. Dat doe ik nu zo’n
kleine 30 jaar en inmiddels ken ik ze dus uit m’n hoofd. Dat heet overzicht
van of inzicht in je uitgaven. Voor de variabele uitgaven neem ik aan het
begin van de maand één vast bedrag op. Dat bedrag deel ik door 30 dagen
en zo weet ik precies wat ik elke dag te besteden heb. Noem het ouderwets,
niet van deze tijd of achterhaald, maar één ding is zeker: het werkt.
Daarnaast is het belangrijk om je te omringen met deskundigen op financieel gebied. Niet voor niets noemen wij ons kantoor de financiële huisarts.
Je kunt bij ons terecht met al je vragen op dat gebied. Of het nu gaat om
je verzekeringen, je hypotheek, je pensioen, je belastingaangifte of sparen.
Je bent meer dan welkom tussen de sporen bij Huis & Hypotheek Nunspeet Station. Stap over op het perron naar overzicht, zekerheid en rust. Dat
slaapt veel lekkerder!
Rest mij nog om u namens het team van Huis & Hypotheek Nunspeet
goede, gezegende kerstdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2017
toe te wensen!
Rob Wolters
Financieel adviseur Huis & Hypotheek Nunspeet Station

