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Wie zijn NAHV financieel Planners?
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Financieel planner

t: 020-6225509
e: dannypieters@nahv.nl

Cor Ebbeling
Financieel planner

t: 020-6225509
e: cor.ebbeling@nahv.nl

• NAHV Financieel planners geeft zelfstandig
ondernemers, directeur groot aandeelhouders

Samen met NAHV financieel Planners
grip op jouw financiële toekomst!

en particulieren onafhankelijk advies.

• We kunnen je objectief en onafhankelijk adviseren,
omdat wij geen financiële producten verkopen.

• Wij brengen jouw financiële situatie in kaart en
adviseren over mogelijk verbeterpunten. Wij laten
zien wat je echt nodig hebt om jouw wensen en
doelstellingen te realiseren. Desgewenst sturen wij

Realiseer samen met

jouw situatie in de toekomst pro actief bij, zodat
jouw wensen en doelstellingen realiseerbaar blijven.
Een goed advies heeft ook onderhoud nodig.

Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende
afspraak met een van onze financieel planners!

onze financieel planners
al jouw financiële wensen
en doelstellingen!

• Wij zijn de financiële coach ,die samen
met jou, grip krijgt en grip houdt op
jouw financiële toekomst.
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Oostenburgervoorstraat 80, 1018 MR, Amsterdam
www.nahv.nl / 020-6225509

020- 6225509
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NAHV financieel Planners

onafhankelijk advies

grip op jouw financiële toekomst

Brengt jouw financiële situatie helder in kaart

Heb je voldoende inkomen bij arbeidson-

Moet ik mijn hypotheeklasten verminderen?

en zorgt ervoor dat jouw toekomstige wensen

geschiktheid? Wat gebeurt er met jouw inkomen bij arbeidson-

Is het gezien mijn situatie verstandig om mijn hypotheek

geschiktheid, ben je over- of onderverzekerd, passen de voorwaarden

(volledig of gedeeltelijk) af te lossen?

van jouw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering (nog steeds) bij jou?

Wat gebeurt er met mijn vermogen bij

Hoe heb je jouw pensioen geregeld?

overlijden? Testament nodig of niet?

Hoeveel pensioen heb je opgebouwd en hoe ziet jouw netto inkomen

Kan ik de studie van mijn kinderen

er vanaf jouw pensionering uit? Hoe kan je eerder met pensioen?

in de toekomst betalen? Is het verstandig

Welke mogelijkheden heb je om (extra) pensioen op te bouwen?

hiervoor geld opzij te zetten en zo ja, hoeveel?

Heb je jouw inkomen bij werkloosheid verzekerd?

Wil je grip krijgen op jouw financiën?

Heb je als werknemer recht op een werkloosheidsuitkering en hoe-

Ik wil graag iedere maand geld sparen voor onvoorziene zaken

lang heb je recht op een werkeloosheidsuitkering op basis van jouw

of voor een cruise, wereldreis of…

en doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.
Wil je een zorgeloze financiële toekomst?
• Heb ik voldoende pensioeninkomen?
• Heb ik voldoende inkomen bij arbeidsongeschiktheid?
• Moet ik mijn hypotheek aflossen?
• Moet ik sparen voor de studie van de kinderen?
• Kan ik een wereldreis maken?
• Kan ik eerder met pensioen?

arbeidsverleden? Kan je bij werkloosheid jouw woonlasten nog betalen?

Wil je simpelweg inzicht krijgen in jouw

Hoe ziet het inkomen van jouw partner eruit bij

huidige situatie? Hoe zien jouw inkomsten en uitgaven

jouw overlijden? Hoe ziet het inkomen eruit van jou of jouw

eruit? Hoe ziet jouw vermogen eruit?

partner bij zijn of jouw overlijden?
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