Workshop Woekerpolis - en nu verder!
Doelgerichte vermogensgroei binnen uw persoonlijke financiële plan






U heeft één of meerdere dure woekerpolissen?
U wilt rust en duidelijkheid krijgen in uw financiële huishouding?
U wilt weer grip hebben op uw geld en zoveel mogelijk kosten besparen?
U wilt weten wat u aan vermogen opbouwt?
U wilt een persoonlijk financieel plan zodat u doelgericht gaat sparen of beleggen?

Heeft u in het verleden ook een verzekering gesloten waarmee u spaart voor uw hypotheek, studie of
pensioen? Dan bent u waarschijnlijk één van de 4 miljoen kopers van een woekerpolis. Misschien
heeft u daar van uw verzekeraar al informatie over gehad: Dat u recht heeft op (weinig) compensatie,
dat daar druk aan gerekend wordt, dat u geduld moet hebben…Maar u wilt/moet gewoon nu verder!
Maar hoe moet dat dan? Wie kan u daarbij helpen of kunt u het alleen doen? Zijn er eigenlijk goede
alternatieven? Hoeveel geld heeft u eigenlijk nodig voor “later”? Allemaal vragen die u ervan kunnen
weerhouden om met uw woekerpolis aan de slag te gaan. Dat is zonde en niet nodig, want uw
woekerpolis is een prima startpunt te zijn om met veel minder kosten uw eigen financiële doelen te
bereiken!
Graag nodig ik u dan ook uit voor de eerstvolgende workshop “Woekerpolis… en nu verder!”
In de workshop doorlopen we samen 5 concrete stappen die inzichtelijk maken welke acties u nu
kunt ondernemen en hoe uw woekerpolis de aanzet is voor uw persoonlijke financiële plan.
Na deze workshop heeft u zicht op:
 Heb ik een dure woekerpolis en kan ik ervan af?
 Hoe kan ik zo snel mogelijk de kosten sterk verlagen?
 Hoe kies ik een betrouwbaar alternatief met veel hogere opbrengst?
 Hoe krijg ik eindelijk rust en duidelijkheid in mijn geldzaken?
Praktische informatie:
Datum
: donderdag 28 februari te Culemborg
Aanvang/tijd
: van 19.15 tot 21.30 uur
Investering
: toegang gratis
Groepsgrootte
: maximaal 20 deelnemers
Doelgroep
: ondernemers en particulieren die veel geld willen besparen door nu met hun
woekerpolis aan de slag te gaan!
Aanmelden
: www.hubrien.nl/events
Hubrien Meijaard:
Hubrien is ruim 25 jaar -waarvan zo’n 12 jaar als ondernemer- werkzaam in de financiële
dienstverlening. Vanuit zijn bedrijf Hubrien – Financieel Advies 2.0 geeft hij Financial Life Planning
aan ondernemers en particulieren. Daarnaast is hij co-creator van “Groen Geld” (kennisgroep over
duurzame zaken in de nieuwe financiële wereld) en geeft hij les in en over geldzaken. Sinds de
oprichting 15 jaar geleden is hij gecertificeerd Financieel Planner door de FFP. Ook is hij
Geregistreerd Life Planner volgens de Kinder-methode en Wealth Mentor voor Financial DNA.
Regelmatig wordt hij gevraagd als inspirerend spreker over actuele financiële ontwikkelingen voor
bedrijven en consumenten.
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