SPECIALIST IN LIJFRENTE
“Extra aandacht voor uw lijfrenteverzekering”
De Vermogensbeheer Polis biedt u de mogelijkheid om uw lijfrenteverzekering(en), in zowel de opbouwende als de uitkerende fase,
professioneel te laten beheren door de vermogensbeheerders van Schraauwers Van den Hout & Partners Vermogensbeheer B.V.
Zo kunt u profiteren van de kansen die beleggen u biedt en waarbij de verhouding van het te verwachten rendement en het aanvaardbare risico
precies is toegesneden op uw persoonlijke wensen.
Door de waardes binnen de diverse lijfrenteverzekeringen over te dragen naar de Vermogensbeheer Polis maakt u van uw ‘slapende’ kapitaal
een actief beheerd vermogen!

Stop met hoge kosten

Begeleiding

Vermogensbeheer Polis

Uw voordelen

Vrijwel iedere levensverzekering heeft hoge
poliskosten. Zeker de polissen
die al circa 8 jaar en langer
lopen! Bij meerdere polissen
stapelen deze kosten zich
behoorlijk op en nemen een
flinke hap uit uw rendement.

Wij doen een check op uw
polissen en berekenen de
totale waarde van de
gezamenlijke polissen.

Één polis, dus ook slechts één
keer de kosten en ook nog eens
een all-in tarief. Uw opgebouwde
vermogen wordt belegd door een
professionele
vermogensbeheerder.

Transparante, lage kosten en
professioneel beheer van uw
lijfrentekapitaal.

Tevens maken wij een
vergelijking van de huidige
aan u berekenende totale
kosten en het scherpe all-in
tarief van Specialist in
lijfrente

Maar weet u ook wat het
beleggingsresultaat is? En hoe
vaak wordt u op de hoogte
gehouden van de groei en
samenstelling van uw
beleggingen?

Direct méér rendement!

Betere groei van uw kapitaal.
Begeleid door een
gerenommeerde, betrouwbare en
zekere organisatie. En, zeker niet
onbelangrijk, uw fiscale regime
blijft intact!

Individueel vermogensbeheer
en maatwerk op basis van uw
situatie.
Uw kapitaal wordt
onafhankelijk belegd. Elk
kwartaal ontvangt u een
uitvoerige rapportage van uw
vermogen.

Ook voor direct ingaande
verzekeringen !

Het is tenslotte uw geld !

Specialistinlijfrente.nl is een nauwe samenwerking tussen gecertificeerde partners

Pullen & Partners financieel adviseurs, Schraauwers Van den Hout & Partners Vermogensbeheer en Leidsche verzekeringen.
Solide partners op het terrein van performance, degelijkheid, betrouwbaarheid en visie.

Zeer lage kostenstructuur

Uw Voordelen

Inventarisatie

De vermogensbeheer polis kent een heldere en
scherpe tariefstelling. Maandelijkse vaste polisen vermogensbeheerkosten. Overzichtelijk,
duidelijk, alles in één!

Uw opgebouwde vermogen wordt
belegd door professionele
vermogensbeheerders. Betere groei
van uw eigen kapitaal. Begeleid door
een gerenommeerde, betrouwbare en
zekere partij.

Aan de hand van een gedegen
inventarisatie en een analyse van uw
bestaande polissen berekenen wij de
totale vermogenswaarde en maken wij
een passend advies.

Verzekeringskosten
€ 50,-

éénmalig bij polisopmaak

€ 2,50

Administratiekosten per maand

0,35%

over de waarde van het
totale vermogen per jaar







Vermogensbeheerkosten
1,25% over de waarde van het beheerde
vermogen per jaar (incl. BTW).



Transparante, lage kosten
Professioneel beheer van uw
(lijfrente)kapitaal
Individueel vermogensbeheer
Maatwerk op basis van uw
situatie
Uw kapitaal wordt onafhankeijk
belegd
Ook voor direct ingaande
verzekeringen

Binnen dit advies is eveneens een
vergelijking gemaakt van de huidige
berekende kosten en het scherpe all-in
tarief van de specialistinlijfrente.nl
Lagere kosten, beter Rendement !

www.specialistinlijfrente.nl | info@specialistinlijfrente.nl | T 0162-571640

