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Het is tot op heden gelukkig nog niet voor 
gekomen dat iemand in paniek bij ons 
binnen is gelopen.

De volgende vragen worden bij ons wel 
veelvuldig gesteld, wat zijn de mogelijkheden 
om mijn woning te verduurzamen en kan ik 
voor de kosten van het verduurzamen van de 
woning een financiering krijgen?

Er zijn veel mogelijkheden om de woning te 
verduurzamen. Ga ik eerst isoleren? Nieuwe 
ramen, zonnepanelen of een warmtepomp 
laten plaatsen? En ga zo maar door. Niet voor 
iedereen is het duidelijk wat er mogelijk is en 
wat de kosten zijn van het verduurzamen van 
de woning.

Om onze klanten hiermee op weg te helpen 
hebben wij een partij gezocht en gevonden 
die het volledige traject van verduurzamen 
bouwtechnisch kan begeleiden en voor u regelt. 
Dit begint met een telefoongesprek voor een 

intake en hieruit volgt een vrijblijvende eerste 
offerte met de verduurzamingsmogelijkheden.
Op basis van deze offerte gaan wij samen met u 
in gesprek over de financieringsmogelijkheden. 
Wanneer de financiering haalbaar en 
betaalbaar is zullen wij deze voor u regelen.  

Vervolgens wordt er een afspraak bij u thuis 
gemaakt voor een woningopname en volgt de 
definitieve offerte, de opdracht en de planning 
van de werkzaamheden om uw woning te 
verduurzamen. De definitieve offerte zal qua 
prijs nooit hoger uitvallen dan de eerste offerte. 
De werkzaamheden worden binnen 8 weken na 
de definitieve offerte uitgevoerd. 

Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met 
de subsidiemogelijkheden die er zijn. 

Heeft u de wens om uw woning te 
verbouwen of te verduurzamen? Kom 
gerust bij ons langs voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. 

Bent u van plan voor het eerst een eigen 
woning te kopen in de gemeente Assen, 
maar krijgt u de financiering onder 
Nationale Hypotheek Garantie niet rond?

 Dan kan een starterslening mogelijk iets 
voor u betekenen. De starterslening vult 
het verschil op tussen de prijs van het huis 
en het bedrag dat een starter maximaal kan 
lenen bij de bank. De starterslening is altijd 
een aanvulling op een eerste hypotheek 
bij een andere geldverstrekker. Een huis 
dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch 
gekocht worden.  

Lees verder op pagina 5

Help! De maandlasten 
voor mijn gas en stroom 
rijzen de pan uit!

Wat gaat de 
hypotheekrente doen? 

Is uw nabestaanden 
pensioen goed geregeld?

Woning
Verhuren?3 6 7

Starterslening 
gemeente Assen! 
Uw eerste koophuis 
binnen handbereik.

HYPOTHEEK 
INLOOP
MIDDAG 
Woensdagen 
van 14:00 tot 17:00 uur.  

 Loop gerust 
even binnen.!
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Levenstestament wordt 
vaak vergeten
Als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen, bijvoorbeeld 
als u ziek wordt, kunnen uw naasten u helpen. Maar daarvoor 
heeft u wel een levenstestament nodig. Dit is wat anders dan 
een ‘gewoon’ testament. In een levenstestament legt u vast wie 
uw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als 
u dit zelf niet meer kunt. Absoluut noodzakelijk, want anders 
bent u aangewezen op de kantonrechter!

Testament of levenstestament 
wat is het verschil? 
Een testament is bijna bij iedereen bekend. Hierin legt u vast wat er 
met uw geld, huis en andere bezittingen of schulden moet gebeuren 
als u overlijdt. Maar wat als u ziek wordt of een ongeluk krijgt 
en niet meer in staat bent om beslissingen te nemen? Dan geldt 
het testament nog niet en kunnen uw naasten tegen problemen 
aanlopen als ze financiële zaken voor u willen regelen. Uw naasten 
krijgen dan bijvoorbeeld niet zomaar de beschikking over uw 
financiën.  Zij moeten dan eerst naar de kantonrechter die iemand 
benoemt als bewindvoerder en een volmacht geeft om belangrijke 
beslissingen voor u te nemen. Dit kost vaak veel tijd. Tijd die u vaak 
niet heeft als u bijvoorbeeld plotseling iets overkomt, zoals een 
hersenbloeding. Door het opstellen van een levenstestament houdt 
u de regie over uw leven en bepaalt u zelf wat er tijdens uw leven 
moet gebeuren als u zelf deze beslissingen niet meer kunt nemen. 
Een levenstestament geldt dus tijdens uw leven en een testament 
werkt nadat u overlijdt. Net als in een gewoon testament, benoemt 
u in een levenstestament een persoon (of meerdere personen) die 
zaken voor u mogen beslissen op het moment dat u dat zelf niet meer 

Ronald Bergman is gecertificeerd door de Federatie Erfrecht Specialisten 
(FES). Een waarborg voor kwalitatief goed en eerlijk advies!

Door Ronald Bergman, financieel planner en erfrecht specialist

kunt en legt u uw wensen vast over wat er met uw leven moet gebeuren. Een 
hele geruststelling dat alles goed geregeld is voor later als u uw eigen zaken 
eventueel niet meer kunt regelen!

Wij stellen samen met u de inhoud van uw (levens)testament samen en 
werken daarin nauw samen met een aantal notariskantoren, die zich bij ons 
hebben aangesloten.

Sinds het begin van het jaar is de 
hypotheekrente voor de meeste 
renteperiodes ruimschoots verdubbeld. 
Gaat de hypotheekrente verder omhoog? 
Dat is een vraag die veel mensen ons 
stellen. Deze vraag is volkomen logisch 
en dat vragen wij ons als adviseurs 
van FiZ-Assen ook af. Wij volgen de 
ontwikkelingen op de voet en worden 
met regelmaat bijgepraat door 
verschillende experts. Een pasklaar 
antwoord hebben wij echter niet op deze 
vraag.

Wat de hypotheekrente gaat doen is 
belangrijk voor u als u van plan bent 
om een huis te kopen, verbouwen, 
verduurzamen of bijvoorbeeld uw 
huidige hypotheek wilt oversluiten. 

Welke invloed heeft de hypotheekrente 
op uw maandlasten? Een antwoord is 
voor u belangrijk en daarin kunnen 
wij u adviseren. Wij leveren maatwerk 
omdat ieders persoonlijke situatie 
anders is. Hoe lang u de rente vast zet is 
afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 
Hoe ziet uw inkomen er nu uit en in 
de toekomst? Hoe zien uw huidige en 
toekomstige lasten eruit; heeft u (op 
termijn) studerende kinderen? Dit zijn, 
naast scenario’s als bijvoorbeeld overlijden 
en arbeidsongeschiktheid, allemaal 
onderdelen van het advies dat wij u geven.

Loopt u vooral eens vrijblijvend binnen bij 
ons aan de Noordersingel 1 in Assen voor 
een gesprek om u te laten informeren en 
uiteindelijk uw wensen te realiseren!

Wat gaat de hypotheekrente doen? 
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De koers zetten in plaats van volgen

Kantoor Drenthe 
0591 56 20 00
drenthe@handelsbanken.nl

Handelsbanken is sterk in hypotheken, vastgoedfinancieringen en  
vermogensbeheer, waar het draait om persoonlijk advies en maatwerk. 

Ons kantoor werkt met een grote mate van zelfstandigheid. 
Deskundig, gedegen en met korte lijnen. Wilt u een nieuwe woning  
kopen of uw hypotheek herfinancieren? Uw accountmanager luistert 
naar u, stelt u de juiste vragen, en vertaalt uw wensen naar een  
persoonlijk plan. 

Meer weten? Neem contact met ons op.

Hoe persoonlijk is uw bank?
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Uw vermogen laten groeien? 
Als de spaarrente laag is, kan beleggen een 
interessant alternatief zijn om uw vermogen 
te laten groeien. Hoeveel u inlegt, welk risico 
u loopt en welk deel u spaart of belegt: u 
bepaalt het allemaal zelf! 

De reden om te starten met beleggen is 
voor iedereen anders: als aanvulling op uw 
pensioen, als startkapitaal voor uw kind of als 
u simpelweg meer vermogen wilt. Voordat u 
begint met beleggen is het wel belangrijk te 
weten dat het een lange termijn investering 
is van zeker tien of twintig jaar. Het is dus 
niet zo dat u vandaag begint en morgen al 
resultaten ziet. Er is wat geduld voor nodig. 
Wat ook goed is om te weten: beleggen zonder 
risico’s kan niet. U loopt namelijk altijd risico 
dat uw beleggingen minder waard worden. 
Maar uw geld kan ook méér waard worden. 
Hoe dit precies werkt? U koopt beleggingen 
tegen een bepaalde koers: de koers van het 
moment dat u instapt. Het geld krijgt u pas 
als u de beleggingen verkoopt. De waarde 
van uw beleggingen kan op het moment dat 
u verkoopt dus lager of hoger zijn dan toen u 
instapte. Afhankelijk van de stijging of daling 
verdient u, of verliest u geld. Benieuwd wat 
beleggen u kan opleveren? Op regiobank.nl/
beleggen vindt u hier een handige tool voor.  

BELEGGEN 
• U bepaalt zelf uw inleg en risico
• U belegt in duurzame fondsen
• U kunt beleggen met kleine en grote bedragen, al vanaf € 20,- 
• Uw geld is vrij opneembaar 
• Uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank staat altijd voor u klaar

accountants@fiscalis.org 
0592-76 21 00

FISCALIS Accountants & FISCALIS Lonen
Wij zijn een open en informeel kantoor

FISCALIS Accountants is een klein 
accountantskantoor, dat sinds 2012 is gevestigd aan 
de Torenlaan 18a. Het kantoor bestaat inmiddels uit 9 
medewerkers en beschikt over alle kwalificaties die van 
een accountantskantoor verwacht mogen worden. 

Zo is FISCALIS Accountants lid van de 
beroepsorganisatie voor accountants, het NBA. Het 
kantoor staat onder leiding van Ben Vroom (Register 
Accountant). 

Voor de gehele administratieve verwerking kunt u bij 
Fiscalis terecht. Van boekhouding naar belastingaangifte.

Naast genoemde werkzaamheden, verrichten we veel 
fiscale adviesopdrachten, bijvoorbeeld bedrijfsovernames, 
lastige fiscale kwesties, etc.

FISCALIS Lonen is een zelfstandig 
loonadministratiekantoor en werkt nauw samen 
met FISCALIS Accountants, maar ook met andere 
administratiekantoren. Daarnaast heeft FISCALIS 
Lonen ook haar eigen klantenkring. FISCALIS Lonen 
staat onder leiding van Anja van Wijk (Register 
belastingadviseur).

Daarnaast verzorgen wij de complete salarisverwerking 
van uw personeel, inclusief loon- en pensioenaangiften.

Onze deur staat open aan de Torenlaan 18a. U bent 
van harte welkom om onder het genot van een kop 
koffie of thee geheel vrijblijvend van gedachten te 
wisselen.

lonen@fiscalis.org 
0592-762120

Torenlaan 18a
9401 HR   Assen

Op woensdag 16 november 2022 van 17:00 uur organiseren wij in
De Bonte Wever te Assen een thema avond ‘Belastingontwikkelingen’
voor ondernemers in het MKB.

Aanmelden kan via www.fiscalis.org
(Deelname is gratis)



Is uw nabestaandenpensioen goed geregeld? 
Natuurlijk staat u er liever niet bij stil; dat uw 
partner er alleen voor komt te staan als u overlijdt. 
Maar in zulke verdrietige omstandigheden is 
het fijn dat uw partner er dan geen financiële 
problemen bij krijgt en uw nabestaanden goed 
verzorgd achterblijven. Peter van de Meeberg van 
FIZ vertelt u er graag meer over.

Er zijn twee soorten nabestaandenpensioen: een nabestaandenpensioen op risicobasis en 
een nabestaandenpensioen op opbouwbasis

Als u een nabestaandenpensioen op risicobasis heeft, 
ontvangt uw partner in een aantal situaties geen 
nabestaandenpensioen als u overlijdt, bijvoorbeeld als 
u ontslag neemt.
Van de Meeberg: “Het is dus verstandig goed na te gaan 
welke pensioenregeling uw werkgever hanteert en of u 
eventueel extra aanvullende zaken moet regelen zodat 
uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven als u 
komt te overlijden.”

NABESTAANDENPENSIOEN 
OP RISICOBASIS

Uw nabestaanden zijn verzekerd 
van een nabestaandenpensioen 
zolang u bij deze werkgever meedoet 
met de pensioenregeling. Dit 
nabestaandenpensioen vervalt als u niet 
meer deelneemt aan de pensioenregeling.  

NABESTAANDENPENSIOEN 
OP OPBOUWBASIS

Bij dit nabestaandenpensioen blijft u 
verzekerd tegen het risico van overlijden, 
ook als u niet meer deelneemt aan deze 
pensioenregeling. Uw nabestaanden 
ontvangen in dit geval wel een pensioen 
als u overlijdt, terwijl u niet meer meedoet 
met de regeling.

Ga na wat voor nabestaandenpensioen u heeft: op risicobasis of 
opbouwbasis. Kijk in uw pensioenregeling door in te loggen met uw DigiD 
op mijnpensioenoverzicht.nl of vraag uw werkgever.
 
Controleer de hoogte van uw pensioen. Dit kunt u ook inzien op 
mijnpensioenoverzicht.nl. Als u bij meerdere werkgevers heeft gewerkt 
kan uw nabestaandenpensioen minder hoog zijn.

Heeft u alles op een rij? Is uw nabestaandenpensioen niet voldoende? 
Dan kunt u nu nog zaken regelen, zoals het afsluiten van een 
overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenverzekering. FIZ 
informeert u graag! 

Checklist nabestaandenpensioen 

Starterslening gemeente Assen!  
Vervolg voorpagina:  
De starterslening bestaat uit 2 delen:
• een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost;
• een (box 3) deel dat oploopt: de Combinatielening. 

De starterslening wordt verstrekt door de ‘stichting Stimuleringsfonds 
volkshuisvesting Nederlandse gemeenten’ (SVn) in opdracht van de gemeente 
Assen. Het budget voor de regeling VROM Startersleningen Assen is aan een 
maximum gebonden. De leningen worden daarom verstrekt in volgorde van 
binnenkomst van het definitieve verzoek en voor zover het budget reikt.

Wanneer komt u voor een starterslening van de 
gemeente Assen in aanmerking?

• De starterslening is bedoeld voor mensen die een huis in de gemeente 
Assen willen kopen en die op het moment van aanvraag inwonend zijn of 
zelfstandig een huurwoning bewonen en die niet eerder eigenaar van een 
koopwoning zijn geweest.

• De starterslening kan zowel voor een nieuwbouwwoning als voor een 
bestaande woning in de gemeente Assen worden aangevraagd. 

• Voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen mag de koopsom, 
desgewenst vermeerderd met meerwerkkosten of verbeterkosten, maximaal 
€ 250.000,- bedragen. 

• De eerste hypotheek moet worden verstrekt onder Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG), heeft een rentevast periode van tenminste 10 jaar en moet 
het maximale bedrag zijn dat onder NHG kan worden geleend. 

• De VROM Starterslening mag niet meer zijn dan 20% van de koopsom, 
inclusief eventuele verbeter- of meerwerkkosten, en is maximaal € 40.000,- 
 

Interesse gewekt? Loop voor meer informatie eens vrijblijvend bij ons 
binnen. Onze adviseurs kunnen u alle ins en outs vertellen.



househunting.nl 
Bel of App 06 212 564 52

Je woning verhuren,
is dat geen gedoe?

“Ook je huis verhuren
zonder gedoe?”

Deze vraag stelden wij aan Huub 
Bleeker van HouseHunting 
Groningen. “Ik denk dat veel mensen 
wel eens spelen met de gedachte om 
hun woning tijdelijk of voor langere 
tijd te verhuren. Maar de meeste 
mensen weten niet wat er op hen af 
komt. Wat zijn de regels?

 Hoe vind je een geschikte huurder? 
Kan ik de woning tijdelijk verhuren? 
Wat zijn de voor- en nadelen van 
gemeubileerd of gestoffeerd verhuren? 
Hoe stel je een huurcontract op? Hoe 
weet je of iemand een betrouwbare 
huurder is? Met dit soort vragen krijg je 
te maken op het moment dat je besluit 
een woning te gaan verhuren. 

Bij het verhuren van een woning 
komt veel wet- en regelgeving kijken. 
Het is belangrijk dat alles juridisch 
goed geregeld is. De makelaars van 
HouseHunting kennen de regels en de 
lokale markt en kunnen u uitstekend 
adviseren en begeleiden bij het 
verhuren van uw woning.

Een huurder vinden is in de huidige 
woningmarkt niet moeilijk, want er 
zijn potentiële huurders genoeg. Maar 
het selecteren van een betrouwbare 
huurder uit al die reacties op uw 
woning kan nog een hele opgave 
zijn. HouseHunting is verhuurveilig 
gecertificeerd en hanteert een strenge 
screening, waarbij huurders een dossier 
aan moeten maken met hun DigiD.
Via HouseHunting kunt u uw woning 

verhuren zonder gedoe. Wij nemen 
het gehele verhuurproces uit handen, 
van de verhuurpresentatie en de 
bezichtigingen tot het huurcontract en 
de oplevering van de woning aan de 
huurder. 

Wilt u meer weten? Maak dan 
een vrijblijvende afspraak. Wij 
zijn u graag van dienst met een 
onderbouwd advies.
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Realiseer uw 
droomtuin!

www.hoveniersbedrijfmarcobakker.nl | 0592 460 805 | Assen

Tuinaanleg  &  onderhoud


