


Onderwerp: De nieuwe hypotheekregels op een rij * Einde aan daling premie 
autoverzekering

Geachte heer/mevrouw, onlangs zijn de nieuwe regels voor het verstrekken van hypotheken ingegaan. Wat is er nu 
precies veranderd?

Als u deze nieuwsbrief niet kunt lezen, klik dan hier.
Beantwoorden van deze e-mail heeft geen zin omdat er gebruik wordt gemaakt van een 

automatisch verzendadres.

12 augustus 2011 doorsturen / afmelden

NU OP GELDENRECHT.NL - VAN DE MAKERS VAN PLUS MAGAZINE
De nieuwe hypotheekregels op een rij
Op 1 augustus 2011 zijn de nieuwe regels voor het verstrekken van hypotheken ingegaan. 
Wat is er nu precies veranderd? De deskundige legt uit!

Handig: noodnummers voor de vakantie
Uw zorgverzekaar biedt veel meer dan alleen vergoedingen in Nederland. Handige apps 
bijvoorbeeld om alle noodnummers voor de vakantie op een rij te zetten.

Einde aan daling premie autoverzekering
Autoverzekeraars gaan hun premies verhogen. Een aantal maatschappijen heeft al 
bekendgemaakt dat zij duurder worden, bij sommigen stijgt de premie tot wel 50 procent.
Lezersvraag: van een koop afzien, wanneer mag dat?
Ik heb een bank gekocht die ik bij nader inzien niet wil hebben omdat hij te groot is voor mijn 
woonkamer, kan ik annuleren?
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VLUCHT 
VERTRAAGD? 
GELD TERUG!

Consumenten laten veel geld liggen
Met dank aan Brussel hebben vliegende 
vakantiegangers met vertraging nu meer rechten.Niet 
iedereen maakt daar gebruik van...     

MOBIEL 
INTERNET

Mobiel internet gaat geld vreten
Onbeperkt mobiel internetten is nu 
de standaard, maar dat lijkt snel te 
veranderen. Aanbieders willen 
straks per MB afrekenen!

LEZERSVRAAG

Proeftijd duurt te lang: twee maanden, mag dat 
wel?
Mijn werkgever wil iedere keer wanneer ik een nieuw 
tijdelijk contract met hem aanga opnieuw een 
proeftijd van twee maanden afspreken. Is dat niet 
wat veel?

VERZEKEREN 
BAGAGE 
ONAANTREKKELIJK

Kleine lettertjes vol beperkingen
Het meeverzekeren van bagage bij de reisverzekering 
geeft een zeker gevoel. Maar een bagageverzekering 
heeft veel uitsluitingen waar consumenten niet van 
op de hoogte zijn.
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TEST: 
WAS
DROG
ERS

Miele, Zanussi en Whirlpool scoren goed
Welke droger droogt het best? De Consumentenbond 
publiceerde recent een nieuwe test van wasdrogers!

ADVERTORIAL

Perfect Aroma
Inventum 
koffiepadmachines 
hebben een uniek 
zetsysteem. Kies met 
de smaakselector uw 
favoriete smaak. 
Altijd heerlijke koffie.

DSB BANK

Achtergesteld DSB 
deposito tóch 
gegarandeerd
Wie destijds bij DSB 
koos voor een 
achtergesteld 
deposito kreeg een 
hogere rente, maar 
geen garantie van De 
Nederlandsche Bank. 
Althans, dat leek 
zo.Want nu moet 
DNB toch betalen.
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VEILIG OP VAKANTIE

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk
Vakantietijd is 
hoogseizoen voor 
inbrekers. Met een 
paar simpele 
ingrepen maakt u het 
het dievengilde een 
stuk lastiger.
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