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Financieel
thuiskomen...

...betekent volgens Jannink en Hofsté financieel de zaken
op orde hebben en weten dat tijdens en na een werkzaam
leven uw geldzaken goed geregeld zijn. Te allen tijde
kunnen zien hoe uw financiële positie is en op welk
moment deze extra aandacht vraagt. Dat geeft rust en
geeft u de gelegenheid om de dingen te doen waar u goed
in bent of die u graag doet. Beide mag natuurlijk ook!
Wie wil dat nou niet?

Persoonlijk
(duidelijk • vriendelijk • no-nonsense)
[1] aandacht Betrokkenheid voor advies passend bij
je persoonlijke situatie. Nummertjes zien we al de hele dag.
[2] mens tot mens Persoonlijk contact en begeleiding
resulteert in advies op maat.

Nieuwe uitstraling,
vertrouwde gezichten.
We hebben ons bedrijf in een nieuw jasje gestoken maar
blijven vasthouden aan onze kernwaarden met de nadruk
op kwaliteit! Onze adviseurs hebben alle certificaten om
een professionele werkwijze te garanderen.
We voldoen aan het FFP-kwaliteitskeurmerk, we zijn
Erkend Financieel Planner en Erkend MKB-adviseur.
We voldoen aan de wettelijke eisen door onze
WFT diploma’s en zijn aangesloten bij KiFiD
(Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

“De beste manier om je
toekomst te voorspellen is
haar zelf creëren.”
Abraham Lincoln

De provisie van
Jannink en Hofsté

Als Jannink en Hofsté onderscheiden we ons door een
unieke werkwijze. We hebben onze dienstverlening
ontdaan van de ondoorzichtige schil van provisies.
Door jarenlange ervaring en vergaande digitalisering
bereiken we een hoge mate van efficiency. Hierdoor
kunnen we precies inschatten hoeveel werk er in een
portefeuille zit en welke kosten daarmee gemoeid zijn.
Of het nu gaat om verzekeringen, pensioenen of financieel
advies, we werken zonder provisie. Voor zowel particuliere
als zakelijke klanten maken we een overzicht van onze
werkzaamheden en vertalen dit naar een diensten
abonnement of een overeenkomst voor contracturen.
Zo is onze dienstverlening helder en transparant en voor u
helemaal op maat.
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Financieel huishouden
Voor een sluitende planning zijn een gedegen inventarisatie,
volledigheid en overzicht noodzakelijk. Bij Jannink en Hofsté
maken we hiervoor gebruik van “Mijn Kluis”. Een digitaal
platform waarin al uw financiële gegevens veilig zijn
opgeslagen en samenkomen. Hierdoor heeft u altijd en
overal inzicht in uw financiële situatie.
Aanpassingen zijn gemakkelijk door te voeren en laten
direct de consequenties zien. Samen met u bekijken we
jaarlijks uw status en of u op de goede weg bent, zodat u
veilig financieel thuis kunt komen.

Oplossingsgericht
(doortastend • hands-on • praktisch)
[1] kansen Kansen zien en deze pakken. Weten waar
Abraham die lekkere mosterd haalt.
[2] doeltreffend Weten wat er speelt en hier op anticiperen.
Geen standaardoplossingen maar altijd adviezen op maat.

De veilige route naar
financieel thuiskomen.
Het doel van financieel thuiskomen is om na uw carrière
zorgeloos van het leven te kunnen genieten. Om dit
mogelijk te maken is een goede planning van belang.
Een planning die niet alleen realistisch is, maar ook past
bij uw levensstijl en behoeften van nu. Jannink en Hofsté
heeft de kennis en instrumenten om samen met u deze
route uit te stippelen en uw uiteindelijke doel veilig te
stellen.

Ontzorgen
(financieel • geregeld • no-worries)
[1] zorgeloos Alles wordt geregeld zodat je lekker door
het leven kan gaan. De dingen doen die je leuk vindt.
[2] uit handen nemen Loslaten is lastig. Maar is
gemakkelijker wanneer je weet dat jouw zaken alle
aandacht krijgen van specialisten.

“In het verleden
gebeurt niets meer”.
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