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Z&P ontzorgt
Gingen de premies van uw zorgverzekering
in 2014 onverwacht omlaag, voor 2015 moet
u rekenen op een geringe premiestijging. Althans als u tevreden bent over uw huidige
zorgverzekering. We kunnen ons ook voorstellen dat u toch overweegt over te stappen.
Om minder te betalen bijvoorbeeld. Of om u
nog meer op maat te verzekeren tegen ziektekosten
Z&P is u daarbij graag van dienst met de collectieve Z&P Zorgpolis. Wat dacht u van een Basisverzekering vanaf € 94,96 per maand? En scherp
geprijsde aanvullende dekkingen en tandverzekeringen van topkwaliteit?
Wie kiest voor de Z&P Zorgpolis weet zich verzekerd van een zorgverzekering die past bij
uw waarden en normen. U heeft altijd rechtstreeks contact met de medewerkers van Z&P.
Uw zorgspecialist die alle ontwikkelingen op

zorggebied op de voet volgt. Wij helpen u
graag bij de keuze die het beste bij u past.
deZorgverzekeringadviseur.nl
Natuurlijk kan het goedkoper. Of juist voor
meer premie een dekking waarmee u vrijwel
elk financieel risico uitsluit. Z&P adviesgroep
werkt samen met deZorgverzekeringadviseur.nl.
Daarmee stellen wij voor u een compleet onafhankelijk zorgadvies op. Gebaseerd op uw
wensen, gebruikmakend van onze expertise.
Kijk op pleisteropdewonden.nl voor een vergelijking, een QuickScan of uitgebreid advies.
Overstappen vóór 1 januari
Overstappen is daarna een koud kunstje. Z&P
regelt alles voor u. Na de overstap heeft u
twee weken bedenktijd.
Maar let op! Opzeggen van uw huidige zorgverzekering moet wel vóór 1 januari 2015!

De Z&P Zorgpolis voor u (en uw gezin)
Goede gezondheidszorg is duur. En omdat we
steeds ouder worden, stijgen de kosten. Met
efficiency-verbeteringen kan veel worden gewonnen. Dan nog zal een deel van de kostenstijging op uw bordje terechtkomen.
Met de Z&P ZorgPolis zijn u en uw gezin verzekerd
van goede, betaalbare en snelle zorg. Bovenop de
aantrekkelijk geprijsde verplichte Basisverzekering kunt u kiezen uit diverse aanvullende en
tandartsverzekeringen tegen scherpe premies.
Iedereen is vrij om te kiezen welk pakket hij/
zij wil, dus ook uw partner.
Er zijn altijd ruime vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, psychologische en tandheelkundige zorg, brillen en/of contactlenzen.
Deze vergoedingen worden per aanvullend
pakket uitgebreider.
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Ook is er volop aandacht voor mantelzorgers en
bestaat de Z&P ZorgPolis uit seniorenservice
van topkwaliteit.
Iedereen wordt geaccepteerd; u hoeft geen
lastige medische vragen te beantwoorden of te
worden gekeurd. Zelfs niet bij de meest uitgebreide dekking.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
Wel is er bij de aanvullende tandartsverzekeringen een kleine extra vergoeding voor kinderen
vanaf 10 jaar.
In samenwerking met

Daarnaast kunt u zich via Z&P vanzelfsprekend verzekeren bij andere (zorg)verzekeraars.

U dirigeert, Z&P adviseert.

De toegevoegde waarde van Z&P adviesgroep
Waarom nog langer kiezen voor een adviseur als je tegenwoordig alles zelf online
kunt regelen? Zit wat in! Toch zijn wij ervan overtuigd dat de keuze voor een tussenpersoon zorgt voor een belangrijke toegevoegde waarde. Zeker als u voor uw hypotheek, verzekeringen,
pensioen en risicobeheer kiest voor het onafhankelijke advies van Z&P adviesgroep.
Dat begint al op het moment dat u moet beslissen met welke verzekeraar(s), hypotheekfinancierder en/of beleggingsmaatschappij u in zee gaat. Ziet u op internet dan door de bomen het
bos nog steeds? En hoe onafhankelijk zijn al die websites eigenlijk?
Z&P is dagelijks bezig marktveranderingen in de gaten te houden. We volgen opleidingen om u nog beter van
dienst te kunnen zijn en hebben alle benodigde licenties in huis.

Sluit uw verzekeringspakket daar nog steeds op aan?
Denkt u aan een nieuw eigenhuis of een verbouwing?
Hoe zit het met uw vermogensopbouw voor later? Loopt die nog in de pas met uw toekomstvisie?
U kent uzelf het beste, weet wat u wilt. Z&P kent de markt voor hypotheken, verzekeringen, pensioenen en risicobeheer. Wordt het tijd voor een gesprek? Neem gerust contact met ons op.
En gebeurt er iets tussen die eerste keuze en het ijkmoment na vijf jaar, ook dan kunt u altijd op Z&P
rekenen. Bijvoorbeeld als er tussendoor een drastische verandering in uw leven plaatsvindt. Of bij schade.
Wij komen z.s.m. in actie, zodat u er minimale last van heeft.

Goed nieuws voor MKB-ers

Huizenmarkt booming

Ondernemen is risico’s nemen. U herkent het
gegarandeerd. Sommige risico’s gaat u graag
aan, zoals investeren in een nieuwe zakelijke
uitdaging. Andere wilt u liever beperken. Denk
aan verlies van online data.

De huizenmarkt zit al enkele maanden weer
goed in de lift. Belangrijkste reden daarvoor is
de historisch lage hypotheekrente op het moment. Bij een rentevaste periode van 10 jaar
is die nu 2,95%, bij 20 jaar 3,9%. Dit alles
inclusief de Nationale Hypotheek Garantie.

De Risicoscan van Z&P adviesgroep geeft u uitgebreid inzicht in de zakelijke risico’s die u
specifiek met uw bedrijf loopt. En wat u kunt
doen om deze risico’s te beheersen. Zo weet
u snel hoe u onaangename verrassingen kunt
voorkomen en welke maatregelen u zelf kunt
nemen. U ontvangt een overzichtelijk rapport met
handige tips.

Normen hypotheek 2015
Ook minder goed nieuws. De normen voor
2015 voor het krijgen van een hypotheek zijn
bekend. Met bijvoorbeeld een bruto jaarinkomen van € 50.000 kon een koper in 2014 een
hypotheek krijgen van € 244.137. Dat wordt
in 2015: € 228.364. € 15.773 minder!

Nog meer goed nieuws: dit jaar heeft Remco
Zetzema binnen Z&P de titel Erkend MKB adviseur gekregen.

U doet er goed aan de gevolgen te laten uitrekenen, zeker als u op het punt staat al snel een
woning te kopen.

Facebook en Twitter
Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? ‘Like’ onze Facebook-pagina en/of volg ons
op Twitter. Zodat u direct kunt reageren als u dat wenselijk vindt. Directe doorlinks vindt
u op zpadvies.nl. Reviews van hoe wij ons werk doen, staan op advieskeuze.nl.

www.zpadvies.nl

Colofon Deze nieuwsbrief, ontvangt u omdat u klant bent bij Z&P adviesgroep.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur ons een e-mail: info@zpadvies.nl.
Teksten & productiebegeleiding: Quite Frankly Communications / Grafische vormgeving & opmaak: Ori Ginale / Druk: Accent Graficenter

Z&P adviesgroep bestaat in 2015 vijf jaar. Vijf jaar is ook voor u een belangrijk ijkmoment. Uw
leven is misschien in de loop der jaren verandert.

