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Woonbootbewoners opgelet!
Een premieverlaging is in deze barre financiële tijden
meer dan welkom. Gezien de goede resultaten op
onze woonbootportefeuille hebben wij de verzekeraar een voorstel gedaan voor een premieverlaging
van onze woonbootverzekering. Wij vinden het daarbij van groot belang dat deze premieverlaging ook

gaat gelden voor onze bestaande relaties. Inmiddels
is ons voorstel geaccepteerd en zal de premieverlaging
worden doorgevoerd voor relaties die in het bezit zijn
van een woonboot met een betonnen casco.
Jullie ontvangen automatisch bericht wanneer de
premieverlaging wordt doorgevoerd.

Afscheid Dorien
In september 2010 zal Dorien ons bedrijf gaan verlaten. Vanaf de start van ons bedrijf in
1995 heeft Dorien 15 jaar lang haar steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van de Rooij &
Wolters, waarvoor we haar zeer dankbaar zijn. Dorien zal zich de komende tijd richten op
haar gezin en wie weet zien we haar in de toekomst wel weer terug!

E-mailadres

Startende ondernemers

Willen jullie een wijziging
van emailadres ook aan ons
kantoor doorgeven? Zo houden we ons klantgegevens
info@drw.nu
up to date.

Overweeg je om een eigen onderneming op te
starten? Daar komt heel wat bij kijken. Tegen
een eenmalig tarief kunnen we je van A tot Z
begeleiden door het woud van regelgeving
op het gebied van fiscaliteit en verzekeringen.

Recordaantal Belastingaangifte
Voor onze totaalrelaties verzorgen
wij al jarenlang de particuliere
belastingaangifte. Dit jaar mochten we een recordaantal van 175

belastingaangiften verwerken. We
verzorgen de aangifte niet alleen
administratief, maar bekijken ook
hoe er een maximaal fiscaal rende-

ment uit de aangifte kan worden
gehaald. Bovendien begeleiden wij
bij het aanvragen en stopzetten
van de diverse toeslagen.

Uitvaartverzekering

De kosten van een uitvaart stijgen explosief en
bedragen in 2010 gemiddeld € 9.500,-- De verwachting is dat de komende jaren deze
kosten verder zullen stijgen. Het is daarom verstandig om hier een goede voorziening
voor te treffen. Dat kan in de vorm van een uitvaartverzekering. Daarbij zijn diverse vormen denkbaar. Maak een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek.

Bankspaarproducten

DOORLOPENDE REISVERZEKERING

We zien een toename in het aantal bankspaarproducten. Sinds kort is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een ‘gouden handdruk’ fiscaal vriendelijk om
te zetten in een opbouwrekening. Ook sparen voor
een (aanvullend) pensioen is mogelijk. De producten
zijn transparant en bevatten weinig kosten.

De zomervakantie staat weer voor de deur.
Wanneer je meerdere keren per jaar op vakantie
gaat is een doorlopende reisverzekering vaak
goedkoper dan meerdere ‘losse’ aflopende reisverzekeringen. De doorlopende reisverzekering kan
bovendien voordelig uitgebreid worden met een
doorlopende annuleringverzekering. Informeer
naar de mogelijkheden.
www.drw.nu

Rechtsbijstandverzekering
Een uitgebreide rechtsbijstandverzekering voorziet
onder andere ook in juridische bijstand bij ontslagprocedures. In deze tijd geen overbodige luxe, is onze
ervaring. De jaarpremie voor een uitgebreide rechtsbijstandverzekering staat gelijk aan het uurtarief van
een advocaat. Vraag een vrijblijvende offerte aan.

RELATIES AAN HET WOORD

Een nieuwe rubriek waarin we relaties van ons kantoor aan
het woord laten

Aangenaam verzekerd

Tot onze klanten rekenen we niet alleen particulieren, maar ook veel bedrijven. Soms groot en soms klein.
Aangenaam behoort met één werknemer tot die laatste categorie. Eigenaar Van Riessen vertelt: "Voor
mijn verzekeringen en andere financiële kwesties werk ik het liefst samen met mensen die actief met me
meedenken. Ik zeg wel eens dat ik antwoorden verwacht op vragen die ik eigenlijk zelf niet stel. Iemand
die mijn verzekeringen en mijn hypotheek doet, moet begrijpen welke risico's ik loop, hoe ik die het beste
kan onderbrengen en waar ik financiële kansen moet pakken. Voor ik met De Rooij & Wolters werkte, liep
ik toch vaak met een onaangenaam gevoel rond. Heb ik
wel overal aan gedacht? Gaat dat wel goed? En: betaal
ik niet te veel? Prettige bijkomstigheid is dat ze ook
goed schakelen met mijn accountant. Eigenlijk heb ik
het gevoel dat ik alles kan vergeten. Want als er iets
moet gebeuren, trekken ze aan de bel. Zacht, maar
beslist. En desnoods vijf keer. Of het nu gaat om mijn
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, de hypotheek
of de oldtimer-polis voor mijn oude brandweerbus."

Alles onder één dak
De Rooij & Wolters financiële dienstverlening. Hét adres voor:
>
>
>
>
>
DRW: scherp,
betrokken en
betrouwbaar.

verzekeringen
hypotheken
pensioen & sparen
vermogensplanning
fiscale zaken

Ook zijn wij van A - Z hét kompas
voor de startende ondernemer.
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