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Anno 1976....

H y p ot h e k e n

verzekeringen

pensioen & vermogen

Staals & Van de Laar biedt zowel
particulieren als bedrijven al vanaf
1976 deskundig en onafhankelijk
advies op het gebied van hypo
theken, verzekeringen, pensioenen,
vermogensbeheer en aanverwante
diensten.

Als Erkend Hypotheekadviseur
nemen wij deel aan een permanent
educatieprogramma, waardoor des
kundigheid wordt gewaarborgd en
onze kennis altijd up-to-date is.

Het leven is niet zonder risico’s.
Gelukkig kunt u zich tegen veel
risico’s verzekeren; het risico dat
er brand uitbreekt, u arbeids
ongeschikt raakt, dat u problemen
krijgt met uw werkgever, of met
de aannemer die de verbouwing
van uw woning niet correct uitvoert. Zo beschermt u zich tegen
financiële consequenties.

Eerder stoppen met werken en
onbezorgd genieten van uw pensioen; wie wil dat nou niet? De
werkelijkheid is voor velen vaak
anders. Gelukkig zijn er allerlei mo
gelijkheden om uw pensioen aan
te vullen. U heeft geen inzicht in
uw toekomstige financiële situatie?
Wij kunnen u vrijblijvend uitleg
geven en van advies voorzien.

Voor zowel particulieren als bedrijven verzorgen wij het totale ver
zekeringspakket. Wij staan bekend
om onze lage premies en extra
hoge kortingen bij autoverzeke
ringen, waarbij de dekkingen zeer
uitgebreid zijn. U bent nooit dubbel
of onderverzekerd en uiteraard
nemen wij u alle zorg uit handen
bij schade.

Wanneer u een vermogen heeft,
wilt u daar optimaal mee omgaan.
Wij kunnen u adviseren in de
diverse mogelijkheden met betrekking tot vermogensbeheer zoals ú
dat wenst.

Ons bedrijf kenmerkt zich door de
persoonlijke benadering, een eerlijk
& gedegen advisering en een uitstekende service: nu, en in de toekomst. Uw persoonlijke situatie en
wensen vormen vanzelfsprekend
het uitgangspunt.
U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een nadere
kennismaking; wij heten u van harte
welkom!

Benieuwd naar onze reputatie?
Check ‘zoek hypotheekadviseur’
op www.independer.nl!

Omdat wij 100% onafhankelijk zijn
en samenwerken met alle gerenommeerde hypotheekaanbieders,
kunt u bij ons profiteren van alle
hypotheekvormen tegen de laagste
rente met uiteraard de beste voorwaarden. Bovendien vergelijken en
controleren wij uw hypotheek gedurende de gehele looptijd. Alleen
op deze manier krijgt u de zekerheid van de laagste maandlasten.
Welke hypotheek het beste bij ú
past, hangt af van uw eigen unieke
levensstijl. Daarom verdient u een
persoonlijk en eerlijk advies met de
aandacht die daarbij hoort. Het is
immers belangrijk dat u voldoende
financiële ruimte blijft houden om
te genieten van de leuke dingen in
het leven!

