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In de Miljoenennota werd een flinke
streep door het vervroegde pensioen gehaald. Maar dankzij het Sociaal Akkoord dat onlangs werd gesloten, zijn uw mogelijkheden voor vervroegde uittreding alsnog verruimd.
Met de levensloopregeling kunnen
werknemers vanaf 2006 jaarlijks
sparen om onbetaald verlof aan het
einde van hun carrière mogelijk te
maken. Aanvankelijk mochten zij
maximaal 150% van een jaarsalaris
met hulp van de fiscus sparen, dat is
nu verruimd tot 210%.

Nieuwjaarswens
Aan het eind van het jaar kunnen
we terugzien op een bewogen
2004. Mooie en minder mooie
momenten passeerden de revue.
Tja miljoenen mensen. Miljoenen
smaken, meningen en stijlen.
Met z’n allen maken we er een
kleurrijke wereld van.
Wat zal 2005 ons bieden? Welke
verrassingen staan u te wachten? Of erger: welke tegenslagen? Een ding staat in elk geval
vast: Ook in 2005 staan wij weer
goed voorbereid voor u klaar.
Welke financiële- of verzekeringsvragen u ook heeft, u kunt
bij ons terecht!

Wij wensen u een gelukkig en
gezond 2005

Spaarloon
Vanaf 1 januari 2005 mag het
spaarloon ook worden gedeblokkeerd voor kinderopvang.

Hierdoor kunnen werknemers tussen
de drie en vier jaar onbetaald verlof
bekostigen tegen 70% van hun gebruikelijke loon. Werknemers die al
veertig jaar deelnemen aan een pensioenvoorziening, kunnen al vanaf
hun 63ste met pensioen gaan. Sparen zij ook via de levensloopregeling,
dan kunnen ze al rond hun 60ste ‘eruit’. Werknemers die op 1 januari
2005 55 jaar of ouder zijn, behouden
de fiscale faciliering ten aanzien van
het zogenoemde prepensioen (VUT/
prepensioen) conform het huidige
regime. In de levensloopregeling kan
alleen gespaard worden in geld.

Nieuwe website
Volgens planning zal rond de jaarwisseling de nieuwe website van
Will Breuls Assurantien operationeel
zijn en dat biedt vele voordelen voor
u. Een professioneel web-designbedrijf werkt momenteel aan de laatste pagina’s voordat we online gaan.
Maar ook de eerste weken van het
nieuwe jaar zullen we voortdurend
nieuwe elementen toevoegen om
een sprankelende presentatie te
maken.
Maar u treft er niet alleen de kantoor
informatie van Will Breuls Assurantiën aan. Tal van functionaliteiten komen erop te staan die u tot gemak
dienen.

Bijvoorbeeld de
woonverzekeringen:
u kunt de inboedelwaardemeter
invullen om het verzekerd bedrag
van uw inboedel te controleren en
aan te passen.

of de verkeersverzekering:
wijzigingen van de auto- en motorverzekeringen doorgeven offerte
aanvragen voor auto en motor en
bromfiets

en wat dacht u van de recreatieverzekeringen:
direct online afsluiten van alle reisen annuleringsverzekeringen is mogelijk
En ook kunt u een aanvraag indienen voor een consumptief krediet.
Maar er is nog veel meer, zoals
adreswijziging of schade melden,
een vraag stellen, of een klacht deponeren. Het kan allemaal. En wij
zorgen dat u snel een adequaat antwoord krijgt.
Dit alles gaan we verpakken in een
flitsende site vol illustraties zodat u
gemakkelijk de weg vindt op de
nieuwe website WWW.BREULS.COM

Vermogens
opbouw via
Sparen of beleggen
Ons kantoor doet zaken met een
groot aantal banken, verzekeringsmaatschappijen, en beleggingsmaatschappijen. Wij kunnen u de
mogelijkheden van al deze aanbieders laten zien.Als men het woord
beleggen hoort schrikken de meeste
mensen naar aanleiding van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren.
Maar welke mogelijkheden zijn er
op de huidige markt om een hoog en
redelijk rendement te halen?
Zo doen we zaken met bijvoorbeeld
Bank te Cate en private banking. Hier
kunnen we vanaf bepaalde vermogens samen met u een beleggingsbeleid maken, gebaseerd op uw wensen en doelstellingen. Er wordt dan
contact onderhouden met u waarbij
toelichting op de markt wordt gegeven en concrete adviezen met betrekking tot de samenstelling van uw
portefeuille. U ontvangt ook kwartaalberichten met een terugblik op
de afgelopen periode en een overzicht van de aandelen en een aantal
koop- dan wel verkoopaanbevelingen. U kunt ook uw kapitaal op individuele basis te laten beheren
Zo zijn er ook mogelijkheden van vermogensrekeningen op basis van het
door u gewenste risicoprofiel. We
hebben ook vermogensrekeningen
die uw inleg garanderen zodat u het
ingelegde vermogen altijd terug ontvangt en geen risico loopt. Daarbij
bouwt u bij winst van de beleggingen uw kapitaal op. We hebben ook
vermogensrekeningen op basis van
aandelen die zowel bij stijging van de
koersen als bij daling van de koersen
winst opleveren, dus uw kapitaal
groeit zonder dat u inlegrisico loopt.
Zoals u ziet zijn er nog voldoende mogelijkheden in de markt om een redelijk rendement te halen. Geïnteresseerd in vermogensgroei van uw gespaard kapitaal, neem dan contact
met ons op.

Inzicht in
beroepsrisico’s
Onlangs is in opdracht van het
Verbond van Verzekeraars een
nieuwe website gelanceerd:
www.beroepsrisico.nl. Deze site geeft werkgevers en werknemers inzicht in de beroepsrisico’s waarmee de meeste sectoren in het bedrijfsleven te
maken hebben. Als werkgever
kunt u die informatie goed gebruiken bij het inschatten van
de risico’s en het treffen van
goede voorzorgsmaatregelen.
Op de website zijn risico’s voor
de gezondheid, veiligheid en
het welzijn handig in kaart gebracht. Voor u kan het overzicht aanleiding zijn om uw arbeidsomstandigheden aan te
passen of uw aansprakelijkheidsverzekering te herzien. In
een tijd waarin u als werkgever in steeds sterkere mate
verantwoordelijk bent voor
verzuimpreventie en doorbetaling van uw zieke medewerkers, geen overbodige luxe.
Neem een kijkje op www.beroepsrisico.nl en vraag ons om
advies of uw verzekeringen nog
steeds de financiële gevolgen
van ongevallen en beroepsziekten afdoende afdekken.

Nederlanders geen weet
van inkomen na 65e
Nederlanders hebben geen idee wat
ze te besteden hebben na hun 65e,
zo blijkt uit een onderzoek van de
Stichting Pensioenkijker.nl. Negen
op de tien vrouwen tasten volledig
in het duister en van de mannen weten acht van de tien niet waar ze na
hun pensioen van kunnen leven.
De stichting, waarin onder andere de
vakcentrales FNV, CNV, de Consumentenbond, het Verbond van Ver-

stuur ons uw
e-mailadres
Stuur ons een e-mail dan hebben
we ook uw e-mailadres zodat we u
voortdurend op de hoogte kunnen
houden van de laatste ontwikkelingen. Reken niet op spam of ander overbodige zaken. Wij houden
het zakelijk en daarvan kunt u optimaal en gratis profiteren.
U krijgt van ons relevante informatie en know how aangeboden
waar u iets mee kunt.
Of we waarschuwen u voor wijzigingen in de markt of specifiek
mbt uw polis.

zekeraars en de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen zitten,
maakt zich vooral zorgen over de onwetendheid van vrouwen. Zij zijn namelijk heel vaak financieel afhankelijk van hun partners, aldus een
woordvoerster. Pensioenkijker.nl
startte begin december een campagne om vrouwen van 25 tot 40
jaar bewust te maken van hun pensioen.

Prijsvraag
Aan het eind van het jaar willen we
altijd wat extra’s doen voor onze
klanten. Dat ging regelmatig gepaard met een handig relatiegeschenkje. Dit jaar willen we totaal
iets anders doen.

Elke klant die ons een treffende
kerstgroet stuurt, en dat kan per
post, e-mail of ander originele wijze, dingt mee naar een van de TIEN
STAATSLOTEN voor de januari
trekking.

Gepensioneerde
klust bij
Ongeveer 13 procent van de gepensioneerden heeft een bijbaantje. Zij kunnen niet rondkomen van hun oudedagsvoorziening. Dat blijkt uit een
onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).
Uit de enquête blijkt dat 72 procent
van de gepensioneerden na hun pensionering minder te besteden krijgt.
Een kwart behoudt een even dikke
portemonnee en slechts vijf procent
gaat er in inkomen op vooruit.
Om de achteruitgang in inkomen op
te vangen, bezuinigt eenderde van de
65-plussers. Een kwart teert in op het
eigen vermogen en 13 procent neemt
dus een bijbaantje. Achteraf gezien
had tweederde van de ondervraagden meer pensioen willen en moeten
opbouwen.

Handige websites
■ www.zesminuten.nl
wat te doen als iemand en hartstilstand heeft.
■ www.pensioenkijker.nl
handige site vol wetenwaardigheden over uw pensioen
■ www.skype.com
mogelijkheid tot gratis bellen met
andere skype gebruikers.
■ www.janversteegt.nl
actueel weer, handig in de wintermaanden

DE LEZERSVRAGEN

Bij een inbraak zijn mijn autosleutels gestolen. Wat nu?
Volgens de verzekeringswetten ben
je verplicht om schade te voorkomen
en als er schade is ontstaan te zorgen dat er niet nog meer schade ontstaat. In vaktermen heet dat bereddingskosten. Wanneer de autosleu-

tels gestolen zijn bestaat de mogelijkheid dat de dief op korte termijn
ook de auto ophaalt. Dan is er dus
nog meer schade. Bij gestolen autosleutels kunt u in overleg met uw
tussenpersoon tot een in de polis-

voorwaarden genoemd maximumbedrag nieuwe sloten laten plaatsen
zodat het diefstalgevaar bezworen is.
Overleg wel altijd ons kantoor zodat
u weet hoe te handelen.

Buurvrouw is op mijn bril gaan zitten. Kan ik haar aansprakelijk stellen?
Ja dat kunt u doen, maar het heeft
geen nut. U schrijft dat de bril naast
u op de bank lag. Toen de buurvrouw
naast u op de bank ging zitten
kraakte de bril onder het gewicht
van haar billen. Zij is dus overduidelijk de veroorzaker van de schade.

Maar ze kon er niets aandoen, want
een bril hoort niet thuis op een zitbank. Zij had dus niet verwacht dat
ze daar uw kijkglaasjes zou pletten.
Haar kan dus niets aangerekend
worden waardoor het weinig zin
heeft om haar aansprakelijk te stel-

len. In juridische termen: ze heeft
geen verwijtbare daad gepleegd. De
schade aan uw bril komt voor eigen
rekening. Het zou anders zijn als
buurvrouw de bril van uw neus zou
stoten in een onbesuisd moment en
daardoor de schade ontstond.

