
 
 

 

Kerkrade, november 2015 

 

 

Betreft: nieuwsbrief november 2015 

 

Geachte relatie, 

 

Graag willen wij u via deze nieuwsbrief informeren over zaken m.b.t. onze dienstverlening.  

 

In deze nieuwsbrief: 

 

� Uitbreiding met een extra telefoonnummer; 

� Communicatie per e-mail; 

� Financieel inzicht; 

� Hypotheken; 

� Sparen; 

� Service abonnementen; 

� Zorgverzekering; 

� Kalender 2016; 

o Themabijlage, klik hier  

o Wonen en verkeer; 

o Zorg; 

o Geschillen; 

o Financiële zaken. 

 

Uitbreiding met een extra telefoonnummer 

Naast ons bekende telefoonnummer 045-5415426 hebben wij sinds enige tijd de beschikking over een 

nieuw telefoonnummer: 088-4434800. 

 

Communicatie per e-mail 
In het kader van efficiëntie en milieubesparing ontvangt u vanaf heden van een aantal verzekeraars de 

correspondentie waaronder polis bescheiden per e-mail. Wij verzoeken u daarom uw actueel e-

mailadres aan ons door te geven. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over het digitaal verzenden van de correspondentie? Neem dan contact 

op met Bianca Nieuwenhuizen via bianca@josscheerenassurantien.nl of bel ons. 

 

Financieel inzicht, wie heeft dit (nog)? 

De slechte economische situatie van de afgelopen jaren heeft er toe geleid dat diverse regelingen 

versoberd zijn, niet alleen door de overheid maar ook door werkgevers en wellicht 

door keuzes die u zelf heeft moeten maken. Maar welke invloeden hebben de versoberingen gehad op 

uw inkomen bij pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid?  Welke risico’s loopt 

u nu? Wij zijn u graag van dienst bij het inzichtelijk maken van deze risico’s. Vraag naar de 

mogelijkheden die wij u kunnen bieden. 

 

Hypotheken 
Nog steeds een belangrijk item gezien de lage rentestanden.  

 

Bestaande hypotheken: kan het goedkoper, beter of anders? Laat ons uw hypotheek checken, ook als 

de hypotheek niet via ons is afgesloten. 

 

Kopen of huren? Gezien de huidige rentestanden is het zeker gunstig om de mogelijkheden te 

bekijken. Er is meer mogelijk dan dat uw wellicht denkt. Maak een afspraak met onze 

hypotheekadviseur en bespreek de opties. 



 

 

 

Sparen 

Sluiten mijn spaarproducten nog wel aan op mijn huidige wensen en behaal ik mijn doelstellingen? 

Vraag ons naar de mogelijkheden bij de verschillende financiële instellingen. 

 

Serviceabonnementen 

Continu proberen wij ons serviceabonnement aan te passen aan de behoefte van u als consument. Dit 

resulteert in een aantal extra mogelijkheden welke in 2016 zullen worden geïntroduceerd. De extra’s 

bestaan uit het periodiek inzichtelijk maken van uw inkomenswijzigingen als gevolg van pensioen, 

overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Tevens kunnen wij uw spaardoelen en de daarbij 

behorende spaarregelingen inzichtelijk maken en structureel volgen. 

 

Uw zorgverzekering in 2016 
Binnenkort zijn de nieuwe zorgpremies bekend. Wij hebben dan een zorgvergelijker ter beschikking. 

Zodra deze voorhanden is ontvangt u van ons een separate mail. Ook als u niet wilt wijzigen van 

verzekeraar kunt u gebruik maken van onze kortingsmogelijkheid. Neem hiervoor contact met ons op.  

                                                                                        

Kalender 2016 
Onze handige kalender voor 2016 ligt weer voor u klaar. Kom gerust binnen of bel ons even voor 

eventuele thuisbezorging. 

 

Heeft u vragen? 
Heeft u vragen over deze brief of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op per e-mail of 

telefoon. Wij helpen u graag verder. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Jos Scheeren Assurantiën 

 

Bianca, Jos en Renato 

 


