Groenevelt Financieel Advies
Adres: Toermalijn 25, 3831DB – LEUSDEN
Website: www.groeneveltadvies.nl

Uw adviseur: John Groenevelt
Telefoon: 0611362923
Email: jgroenevelt@groeneveltadvies.nl

Serviceabonnement schade particulier
•
•
•
•
•
•

Inventarisatie van de risico’s
Analyse van de verzekerbare risico’s op het gebied van particuliere schadeverzekeringen
Persoonlijk en deskundig advies om risico’s wel of niet te verzekeren
Aanvragen en afsluiten van schadeverzekeringen
Controle van de polissen
Aanleggen, beheren en bewaken van uw klantdossier.

•
•
•

Digitaal uw polissen inzien
Schadeafhandeling
Administratieve verwerking van mutaties.

•
•
•

Proactief beheer van uw schadeverzekeringen
Eenmaal per 2 jaar een update gesprek
Ondersteuning bij eventuele klachten over uw bank of verzekeraar.

Kosten: € 189,- per jaar inclusief assurantiebelasting.
Serviceabonnement leven
•
•
•
•
•
•
•

Eenmaal per 2 jaar een deskundige inkomens analyse van uw persoonlijke situatie
(Hypotheek en inzichtelijk maken van de inkomensrisico’s na pensionering,
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of een onverhoopt overlijden).
Advies en bemiddeling bijbehorende verzekeringen
Premiecheck bijbehorende verzekeringen
Jaarlijks een jaarruimteberekening
Pensioenadvies
Hulp bij alle vragen over pensioen collectief en individueel
Hulp bij alle vragen over arbeidsongeschiktheid collectief en individueel

Kosten: € 199,- per jaar inclusief btw
Serviceabonnement Hypotheek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wordt geholpen bij al uw vragen op gebied van hypotheek
Ondersteuning bij eventuele klachten over uw bank of verzekeraar
Advies en hulp bij wijzigingen in de persoonlijke, financiële situatie
Verzorgen aanpassingen en wijzigingen van de bestaande verzekeringen die onder het
beheer van Groenevelt Financieel Advies vallen.
Advies en hulp bij een nieuwe rentevaste periode
Signaleren, advies en hulp bij tussentijdse lagere rente bij gestegen waarde van de woning
Signaleren, advies en hulp bij rentestijging (gevolgen betaalbaarheid)
Monitoren van de variabele hypotheekrente
Signaleren, informeren en begeleiden bij verkrijgen tussentijdse lagere rente bij uw huidige of
andere bank of verzekeraar.
Advies en hulp bij aflossing van uw hypotheek
Advies en hulp bij bouw- of verbouwingsdepot
Advies en hulp bij kapitaalopbouw of beëindiging van lopende verzekeringen of rekeningen.

Kosten: € 199,- per jaar inclusief btw
Bij het afnemen van meerdere abonnementen, krijgt u uiteraard korting. In een persoonlijke
gesprek met ons, zullen we u daarover verder toelichten.
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