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Nieuwe website

Ons eerste lustrum!

Graag attenderen wij u op onze
vernieuwde website. Duidelijk
en informatief, neem gerust eens
een kijkje!

Dit jaar vieren wij het 1e lustrum!
In 2006 begonnen en in vijf jaar
tijd uitgegroeid tot een waardevol
partner voor onze klanten op
het gebied van hypotheken,
verzekeringen en sinds kort ook
echtscheidingen. Vanzelfsprekend
laten we deze feestelijke
gebeurtenis niet zomaar voorbij
gaan. Om te beginnen hebt u
het allereerste exemplaar van
onze nieuwsbrief voor u. Nu nog
een gedrukt exemplaar maar de
volgende editie zal digitaal zijn.
Klanten waarvan wij het e-mailadres
hebben, krijgen de nieuwsbrief
automatisch toegestuurd. Als u
niet zeker weet of wij dit hebben
dan kunt u een e-mail sturen
naar info@cmpersonalfinance.nl
zodat u ervan verzekerd bent op

www.cmpersonalfinance.nl
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de hoogte te blijven van nieuws
en actualiteit en natuurlijk onze
lustrumverrassingen.
De eerste verrassing treft u bij deze
aan. Een heerlijk masker voor een
relaxmoment thuis.
Wij geven
u graag
‘financiële rust
om te genieten
van de mooie
dingen in het
leven’.
Mocht u daarnaast ook behoefte
hebben aan een financiële
facelift, neem dan contact met
ons op via de mail, website of ons
telefoonnummer 0113 - 250 350.

Goedkoop lenen:
WOZ-krediet aantrekkelijker dan een doorlopend krediet
De WOZ-waarde van uw huis kunt
u gebruiken om een krediet af te
sluiten. Dit kunt u besteden zoals u
wilt, bijvoorbeeld voor een auto,
verbouwing of verre reis.
Als de WOZ-waarde hoger is dan
de hoogte van uw hypotheek, kunt
u deze overwaarde verzilveren met

het WOZ-krediet. U profiteert dan
ook nog eens van een zeer scherpe
rente! Deze is fors lager dan bij een
doorlopend krediet. U hoeft niet
naar de notaris en u hoeft óók geen
taxatiekosten te betalen.

Lees verder op de achterzijde >

NIEUWSBRIEF MAART 2011
Nog even en
dan...vakantie!
Denkt u aan de doorlopende
reis- en annuleringsverzekering?

Nogmaals de voordelen op een rij:
• Aantrekkelijke rente
• Bedrag is vrij te besteden
• Geen notariskosten
• Geen taxatierapport
• Geen afsluitprovisie
• Rente aftrekbaar als u het geld
voor de eigen woning gebruikt

Een WOZ-Krediet is interessant
als u wel uw huis als onderpand
wilt geven, niet de rompslomp
van een tweede hypotheek wilt
en alle vrijheid wenst om het geld
te besteden.

Nieuw bij CM | Personal Finance

Echtscheidingsbemiddeling

Het blijft naar om tijdens uw
vakantie in het buitenland medische hulp nodig te hebben of
bestolen te zijn. Toch komt het
heel vaak voor.
Met een doorlopende reisverzekering geregeld door CM |
Personal Finance kunt u rekenen
op een team van deskundige
hulpverleners, verpleegkundigen
en artsen wanneer u dat nodig
heeft. U bent verzekerd van een
snelle en correcte schadeafwikkeling. En dat al vanaf € 1,99 per
maand! Bovendien breidt u de
reisverzekering eenvoudig uit
met de annuleringsverzekering
of het Autohulppakket.

Meer weten?
Wij helpen u graag verder.

vastleggen van de afspraken
in het convenant. We helpen
en adviseren u onder andere
bij de vermogensverdeling, het
vaststellen van alimentatie, het
ouderschapsplan, pensioen.

Het verbreken van een relatie is
een ingrijpende en aangrijpende
gebeurtenis. Als scheiden onvermijdelijk is, helpen wij graag om
het geheel op een zakelijk en
efficiënte wijze af te wikkelen.
Als financieel scheidingsadviseur
zijn we betrokken en tevens
onafhankelijk en onpartijdig.
En onze kosten liggen fors lager
dan bij de gehele afwikkeling
door een advocaat.
We begeleiden beide partners
en geven informatie om de juiste
keuze te kunnen maken. Daarbij
wordt rekening gehouden met de
financiële en fiscale gevolgen en
wordt gezorgd voor het correct

Daarnaast begeleiden en
coördineren we de uitvoering van
het advies. Dit bespaart u een hoop
kostbare tijd en geld. Zo kunt u zich
concentreren op zaken die u op
dat moment belangrijk vindt, zoals
het vinden van een andere woning
of het creëren van een stabiele
omgeving voor uw kinderen.

Zie ook onze website:
www.scheidingsnet.nl
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