INFORMATIEBULLETIN  DECEMBER  2011
Geachte relatie,
Wij hebben het genoegen u via dit 7e informatiebulletin te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van
financiën, hypotheken, levensverzekeringen, leningen etc.
De onderwerpen die wij in dit nieuwsbulletin behandelen betreffen:
•
•
•
•

Spaarloon verdwijnt
Vitaliteitsregeling
Overlijdensrisicoverzekeringen
Letselschade

• Hypotheekregels op een rij
• Omzetting woekerpolissen
• Zorgverzekering 2012 fors duurder

Wij hopen dat u met deze informatie uw voordeel kunt doen en mocht u nadere informatie over bepaalde onderwerpen
willen ontvangen of wilt u een afspraak met ons maken, neem dan gerust contact met ons op!
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Spaarloon verdwijnt:
Werknemers kunnen vanaf 1 januari 2012 geen geld meer inleggen voor belastingvriendelijk sparen via de spaarloonregeling. Het opgebouwde spaarsaldo kan per 2012 wel ineens belastingvrij worden opgenomen. In plaats van
de spaarloonregeling introduceert de overheid de “Vitaliteitsregeling”.
Wie wil profiteren van een hoge spaarrente kan gebruik maken van de Westland Utrecht Spaarrekening die een rentevergoeding geeft van 2,9% zonder ingewikkelde voorwaarden. Wij kunnen voor u deze spaarrekening eenvoudig
aanvragen zodat u direct kunt profiteren van een hoge rente.
Vitaliteitsregeling:
Met de introductie van het vitaliteitspakket worden de 4 huidige regelingen, de arbeidskorting voor ouderen, de
doorwerkbonus, de spaarloonregeling en de levensloopregeling afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt de werkbonus en de vitaliteitsspaarregeling.
De regeling van vitaliteitssparen (ook wel ‘flexsparen’ genoemd) biedt voor een grote groep personen met arbeidsinkomen een mogelijkheid om fiscaal gefacilieerd te sparen en het gespaarde vermogen naar eigen inzicht op te
nemen, bijvoorbeeld voor zorgverlof, studie en deeltijdpensioen.
De regeling is uitdrukkelijk bedoeld als een tegemoetkoming voor mensen met arbeidsinkomen om deze groep zo
lang en vitaal mogelijk voor de arbeidsmarkt te behouden.
Overlijdensrisicoverzekeringen:
In de Consumenten Geldgids van augustus 2011 komt de REAAL Overlijdensrisicoverzekering er goed uit. In een
prijsvergelijking neemt REAAL namelijk een 1e plek in (o.b.v. premie exclusief beloning voor het intermediair)!
Verder wordt in het artikel een voorbeeld genoemd dat de klant bij REAAL over de gehele looptijd maar liefst
€ 34.000,- minder betaalt dan bij een dure aanbieder. Het afgelopen jaar hebben wij gezien dat overstappen naar
Reaal u 30% - 50% premievoordeel kan opleveren. Voorts is de en bloc-clausule per 01-09-2011 afgeschaft.
Wij rekenen e.e.a. graag voor u door.

Letselschade:
Bent u slachtoffer van een ongeval veroorzaakt door een ander en heeft u (tijdelijk of blijvend) lichamelijk of geestelijk letsel opgelopen? Dan kunt u de ander aansprakelijk stellen en schadevergoeding vorderen. Deze mogelijkheid bestaat soms ook zonder dat er sprake is van schuld.
Na een ongeval moet er vaak veel worden geregeld, terwijl u zich eigenlijk wilt richten op uw herstel en de geestelijke verwerking van het ongeval. Wij verhalen de door u geleden en nog te lijden schade op de aansprakelijke partij
(diens verzekeraar) en zorgen ervoor dat uw schade door de verzekeraar wordt vergoed.
Bent u slachtoffer? Schakelt u Spinosa Letselschade dan via Thöni & Mandos in een zo vroeg mogelijk stadium in.
Dan bent u vanaf het begin goed geïnformeerd en weet u direct waar u aan toe bent. Zij nemen altijd binnen 24 uur
contact met u op voor een gratis advies.  Ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft.
Hypotheekregels op een rij:
Per 1 augustus 2011 is een aantal hypotheekregels aanzienlijk gewijzigd. Voor uw overzicht hebben wij een selectie
gemaakt van de voornaamste veranderingen:
• Maximale verstrekking 110% van de waarde van uw woning (tijdelijk 106% i.v.m. lagere overdrachtsbelasting
tot 01-07-2012)
• Maximaal 50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij zijn;
• Ruimere leenmogelijkheid energiezuinige woningen. Bij een energie A-label is het mogelijk om wat meer te
kunnen financieren.
• Meefinanciering restschuld mogelijk bij verkoop met verlies;
• Bij herfinanciering kan huidige aflossingsvrij deel aangehouden worden;
• Verstrekkingnorm op basis van inkomen is verder aangescherpt;
• Hypotheekverhoging t.b.v. verbouwing kan lastiger zijn.
De maatregelen zijn bedoeld om overkreditering te voorkomen om hiermee de kans op een restschuld te verkleinen. In een aantal gevallen kan dit inhouden dat men eigen middelen moet inleggen om een huis te kopen.

Omzetting woekerpolissen:
Laat ons goed kijken naar uw “te dure” polissen. In de meeste verzekeringen zitten nog steeds te hoge kosten die
u over de gehele looptijd duizenden euro’s kosten. Wij kunnen u alternatieven aanbieden en inzichtelijk maken
wat voor u het voordeel is. Heeft u lijfrenteverzekeringen, kapitaalverzekeringen, hypotheekverzekeringen, studiepolissen e.d. geef het aan ons door en wij kunnen voor u vrijblijvend een vergelijking maken.
Zorgverzekering 2012 fors duurder:
De basisverzekering wordt volgend jaar een stuk duurder en het eigen risico stijgt met € 50,- naar € 220,-.
De premie voor de basisverzekering zal in 2012 gemiddeld € 1.270,- gaan bedragen. De dekking van deze verzekering is bij de wet vastgesteld en zal op een aantal punten worden uitgekleed. De hoogte van de premie is niet
vastgesteld en kan dus per verzekeraar verschillen. De dekking van de aanvullende verzekeringen kunnen wel per
maatschappij verschillen.

Wij wensen u
Prettige feestdagen en een heel voorspoedig 2012.
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