
De Veldsink Financiële Foto
Ook dan zijn we er voor jou.



Ieder mens heeft zijn eigen dromen, wensen en talenten en zijn eigen 
manier om daar invulling aan te geven. Wat jouw toekomstvisie op privé 
of zakelijk gebied ook is, het gaat altijd gepaard met een persoonlijk 
financieel plaatje.
Het leven is echter onvoorspelbaar. Er kan van alles gebeuren, zowel positief als 
negatief, wat invloed heeft op je financiële situatie op korte én lange termijn. Dan 
is het fijn om te weten hoe de financiën ervoor staan. Daarom is het verstandig 
om je financiële situatie op tijd in kaart te brengen. Als je van tevoren weet wat 
je nodig hebt om jouw wensen uit te laten komen, dan kun je daar naartoe 
werken. En kun je beter inspelen op onverwachte situaties.

Hoe kun je je manier van 
leven aanhouden als je 
levenssituatie verandert? 

Met de Veldsink Financiële 
Foto krijg je antwoorden op 
deze vragen en een advies 
wat je kunt doen om jouw 
doelen te bereiken. Het brengt 
duidelijkheid en zekerheid en 
daarmee ook rust.

Denk je wel eens na 
over je toekomst?

Vraag jij je wel eens het volgende af?

• Heb ik wel voldoende inkomsten als ik stop met werken?

• Kan ik misschien eerder stoppen met werken?

• Mijn partner en ik zouden graag tegelijk stoppen met werken, kan dat?

• Ik ben ontslagen, wat doe ik met mijn ontslagvergoeding?

• Wat zijn de gevolgen als ik arbeidsongeschikt raak?

• Hoe staan mijn nabestaanden ervoor als ik kom te overlijden?

• Mijn kinderen gaan studeren, kan ik ze financieel op weg helpen?

• Mijn partner en ik gaan uit elkaar, wat heeft dat voor gevolgen?

• Is het voor mij verstandig om af te lossen op mijn hypotheek?

• Ik heb een lijfrente die vrij komt, wat doe ik ermee?
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Een financiële foto 
geeft je inzicht 
in situaties die je 
persoonlijke financiën 
raken en helpt je om 
de juiste keuzes te 
kunnen maken.

Wat kun je van je financieel 
adviseur verwachten?

Met de Veldsink Financiële Foto 
maakt de adviseur samen met 
jou een momentopname van je  
huidige financiële situatie en een 
inventarisatie van je wensen voor 
de toekomst. Met deze informatie 
in gedachten, kijkt hij naar de 
vragen die er spelen rond pensioen, 
arbeidsongeschiktheid, overlijden 
en vrijkomend kapitaal. Vervolgens 
geeft hij dit overzichtelijk weer in een 
rapport en geeft hij een advies over 
wat je kunt doen om jouw doelen 
te bereiken en daarmee ook je 
financiële toekomst veilig te stellen. 

Voor de inventarisatie, het uitwerken 
van het rapport met advies en het 
bespreken ervan, rekenen wij een 
totaalprijs van € 495,- (btw is hierop 
niet van toepassing). Om je situatie te 
blijven monitoren kun je besluiten een 
abonnement af te nemen.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Loop vrijblijvend 
bij ons binnen. 
Onze deur staat 
voor je open.



“Gun jezelf de financiële vrijheid  
om je toekomst tegemoet te gaan  
op de manier die bij jou past.”
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Ben je geïnteresseerd?
 
Bel of loop even binnen bij jouw 
lokale Veldsink vestiging. 

Daar brengen ze je in contact met 
één van onze financieel adviseurs om 
je financiële situatie en mogelijkheden 
in kaart te brengen.

Iedereen heeft baat bij grip op zijn 
of haar financiële huishouding. Dat 
geldt voor jou in je privésituatie, 
maar zeker ook als je ondernemer 
bent. Het primaire doel van de 
Veldsink Financiële Foto is inzicht 
krijgen in je financiële situatie. Op 
basis daarvan ben je veel beter in 
staat om de juiste keuzes te maken 
en je toekomst met een gerust hart 
tegemoet te treden. Een financiële 
foto helpt je om inzicht te krijgen 
in situaties die je persoonlijke 
financiën raken en wat je kunt doen 
om de gevolgen te beperken of 
zelfs te voorkomen.

Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen 
van de aankoop van een woning, 
een echtscheiding, het  overlijden 
van je partner, de studie van de 
kinderen of het eerder stoppen 
met werken al dan niet gedwongen 
vanwege arbeidsongeschiktheid. 
Het zijn zaken waar we allemaal 
mee te maken kunnen krijgen.
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