Geachte heer/mevrouw, leent u en spaart u? Dan is het misschien ook voor u tijd om orde op zaken te stellen. Het zou
zomaar kunnen dat u ongemerkt geld verliest!
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.
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NU OP GELDENRECHT.NL - VAN DE MAKERS VAN PLUS MAGAZINE
Woning goedkoper, hypotheek moeilijker
De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting heeft de interesse in het kopen van
huizen snel doen toenemen. De vraag is alleen of al die potentiële kopers wel genoeg geld
kunnen lenen om de gewenste woning te kopen. Dehypotheekmogelijkheden worden per 1
augustus weer beperkter.
Getest: eten in attractieparken
Met het belabberde weer is een pretpark een prima bestemming. Maar hoe is het eten
daar? Kassa deed onderzoek: Pierre Wind gaat voor de culinaire rollercoaster!
Stop met geld weggooien: maak een spaar-leen plan!
Leent u? En spaart u? Dan is het misschien ook voor u tijd om orde op zaken te stellen.
Het zouzomaar kunnen dat u ongemerkt geld verliest!
Privé gebruik auto: de rittenadministratie
Bij één van mijn collega’s op het werk heeft de Belastingdienst de zogenoemde ‘rittenadministratie’ niet
geaccepteerd. Dat betekent dat hij toch een bijtelling van 25% van de cataloguswaarde krijgt.Ik hou ook
een eigen rittenadministratie bij. Loop ik dan ook dat risico?
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LEZERSVRAAG

FLITSKREDIET

Verzekeraars blijven stunten met autopolis
Volgens het Verbond van Verzekeraars dalen de
premies voor autoverzekering door detoegenomen
concurrentie snel, doe er uw voordeel mee!

Waarschuwing bij beleggen zonder toezicht
Beleggingen met een inleg van meer dan 50.000 euro
vallen buiten het toezicht van de AFM. Om
consumenten daarop te wijzen komt er nu een extra
waarschuwingslogo.

Wie heeft recht op de combinatiekorting?
Na 15 jaar is mijn huwelijk gestrand, wie heeft
nurecht op de inkomensafhankelijke
combinatiekorting?

Duur flitskrediet moeilijk te bestrijden
Snel even een paar honderd euro lenen is een
makkie. Alleen hangt daar vaak een stevig
prijskaartje aan en de woekeraars zijn moelijk te
bestrijden.

LEZERSVRAAG

LEZERSVRAAG

Wie erft er van
mijn broer?
Mijn kinderloze broer
is onlangs
overleden, hij had
geen testament, wie
erven er nu? We
komen uit een gezin
van zes kinderen
waarvan er één
eerder overleed,
moeder leeft nog.

LEZERSVRAAG

De buren betalen
minder huur
Ik huur al jaren naar
tevredenheid een
flat, onlangs vernam
ik dat mijn nieuwe
buren aanzienlijk
minder huur betalen
voor dezelfde flat als
ik. Heb ik ook recht
op een lagere huur?

Moet ik met de kinderen over ons testament
praten?
We hebben laatst ons testament laten updaten en
wilden graag de inhoud met de kinderen bespreken.
Het is hopelijk nog lang niet zover, maar dan weten
ze wel waar ze later aan toe zijn. Is dat een goed
idee?

PINNEN OF CHIPPEN?

Meer chippen in de
toekomst?
Raken we in de
toekomst het
contante geld kwijt
en stappen we
helemaal over op
plastic? Visa ziet een
soort kruising met de
OV-chipkaart wel
zitten.In Engeland is
het al een succes.
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