StraksBegintNu
De nieuwe kijk op
ﬁnanciële planning

EEN DIENST VAN

®

Het antwoord op

vragen over straks
● Kan ik eerder stoppen met werken?
● De AOW-leeftijd schuift steeds verder op, wat
betekent dit eigenlijk voor mij?
● Ik heb wat financiële ruimte nu. Is het slim om zo
veel mogelijk van mijn hypotheekschuld af te lossen?
● Stel... mijn kinderen willen straks in het buitenland
studeren, kan ik dat dan betalen?
● Wat zijn de gevolgen voor mijn gezin als ik opeens
door bijvoorbeeld ziekte niet meer kan werken?
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Vragen over
later...

Vragen over later; ze duiken vast ook
met grote regelmaat bij jou op. Toch
heb je vast nog niet de tijd genomen

Waarom kiezen voor
De Finanseurs?

om op zoek te gaan naar antwoorden.
En dat is jammer, want samen hebben

Je toekomst plannen gaat het best met

we de antwoorden sneller gevonden

iemand die je goed kent en weet hoe

dan je denkt.

je in het leven staat. Met iemand die
begrijpt dat het niet alleen draait om

Onze solide StraksBegintNu® planning

hoeveel geld je straks tot je beschik-

geeft niet alleen antwoord op vragen

king hebt, maar vooral hoe je nu en

over straks, het geeft ook (en vooral)

straks zo plezierig mogelijk van je geld

rust om te genieten van het nu! Want

kunt genieten. Onze Finanseurs zijn

wat is er geruststellender dan te

altijd op zoek naar de mens achter de

weten dat je dromen van nu straks

cijfers en begrijpen daarom als geen

gewoon gaan uitkomen?

ander hoe jij omgaat met het nemen
van risico’s (een belangrijk aspect bij
het plannen van je toekomst). Dat
geeft ons een voorsprong bij het
opstellen van een uitgebalanceerd
plan dat helemaal bij jou past. En als
we zien dat je situatie verandert of als
je toekomstdromen toch anders
worden, passen we je StraksBegintNu® plan gewoon aan. Een geruststellend idee, toch?
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Drie stappen naar een

solide plan

Een goed doordacht plan begint met een heldere, overzichtelijke werkwijze en
met een professional met verstand van zaken. Je krijgt daarom altijd je eigen
Finanseur toegewezen die niet alleen jouw financiële situatie van binnen en
buiten kent, maar daarnaast ook alles weet van financial planning. En dat is best
handig in een werkveld waar de spelregels nogal eens veranderen. Bij het
opstellen van ons StraksBegintNu® plan doorlopen we de volgende stappen:

Stap 1

Voorbereiding



Stap 2

Analyse

Omdat we elkaar al kennen,

Tijdens deze stap voeren

weten we al veel over je financiële

we alle relevante gegevens in en

situatie en je dromen en ambities

bekijken we of de genoemde dromen en

voor later, maar nog niet alles. In

ambities voor later haalbaar zijn.

de voorbereidingsfase zorgen we

Tijdens een persoonlijk gesprek lichten

ervoor dat we echt alles te weten

we onze bevindingen toe en bespreken

komen wat relevant is, zodat we

we eventuele maatregelen die nog

een gedegen analyse

nodig zijn om het plan verder

kunnen maken.

te optimaliseren.



Stap 3

Rapport

Tenslotte werken we alles uit
in een helder en overzichtelijk
rapport, dat jou inzicht geeft in je
huidige én toekomstige financiële
situatie. Ook kijken we welke
maatregelen eventueel genomen
kunnen worden om je toekomstdromen nog beter te kunnen
realiseren.
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100% inzicht met ons

online dashboard
Wij zien een StraksBegintNu® plan niet als een eenmalig
plan dat na het lezen in de la verdwijnt. De ingrediënten
waaruit het plan is opgebouwd kunnen immers
veranderen. Voor maar € 25,- per maand bieden we je
daarom een abonnement aan, waarbij we elk jaar samen
kijken of er belangrijke zaken zijn veranderd. Zo ja, dan
passen we je planning aan waardoor deze weer helemaal
up-to-date is! Bij het abonnement hoort ook een
overzichtelijk en volledig online dashboard waarop je op
elk gewenst moment je planning kan bekijken.

“Fijn om een partner te hebben die weet dat geld alleen niet gelukkig
maakt. Het StraksBegintNu plan geeft antwoorden op zaken die écht
belangrijk voor me zijn.”
Wesley Bouman, ondernemer en vader van twee kinderen
Klant van De Finanseurs sinds 2006
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De kosten op een rijtje
Een gedegen financieel plan kost volgens de
Consumentenbond tussen de € 1.200,- en
€ 3.900,-*, maar… omdat wij elkaar al kennen
en wij al veel financiële informatie in huis
hebben, kunnen wij ons StraksBegintNu® plan aanbieden
voor een zeer concurrerend tarief. In ons plan gaan wij ervan
uit dat je op 67-jarige leeftijd met pensioen gaat. Natuurlijk
kunnen we tegen een meerprijs ook een extra (alternatief)
scenario in het plan opnemen met bijvoorbeeld pensioen op
62-jarige leeftijd.

Voordeel voor snelle beslissers

Hoofdscenario inclusief arbeidsongeschiktheid en overlijden

€ 1.500,-

Toeslag DGA

€ 250,-

Extra scenario eerder stoppen
of juist langer doorwerken

€ 250,-

Abonnement met online
dashboard, per maand
€ 25,- 		
				

Mocht er naar aanleiding van ons
StraksBegintNu® plan behoefte aan

Ben je ook overtuigd dat de toekomst nèt iets zonniger wordt

advies ontstaan, dan kunnen wij een

met een goede planning? Neem dan snel contact met ons op

adviesscenario opstellen. De kosten voor

om een afspraak in te plannen. Sluit je meteen een jaarabon-

het uitwerken van een adviesscenario

nement af, dan krijg je van ons een halfjaarabonnement op

zijn afhankelijk van je specifieke wensen

ons online dashboard cadeau!

en worden natuurlijk vooraf met je
besproken.

* consumentenbond.nl/financieel-adviseur/kosten-financieel-advies
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