PLANNERSPRAKTIJKEN

Ondernemers Sjaak en Brenda de Coninck:

‘MET VRAGEN OPENDE
FINANCIEEL PLANNER
ONZE OGEN’
SJAAK EN BRENDA DE CONINCK ONDERNEMEN AL HEEL WAT JAREN. HET ECHTPAAR HEEFT
EEN ACCOUNTANT, MAAR MAAKTE PAS ONLANGS KENNIS MET FINANCIËLE PLANNING.
HET DUO WERD GECONFRONTEERD MET NIEUWE VRAGEN EN DAT DEED DE OGEN OPENEN.
“FINANCIEEL IS HET BIJ ONS NU EEN STUK BETER GESTRUCTUEERD.”
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‘Ideale klant
is geen
‘makkelijke’
klant’
Hoewel het niet direct voor de
hand ligt dat ondernemers uit Lelystad een financieel planner uit
Culemborg kiezen, kan Hubrien
Meijaard het in dit geval wel verklaren. “Brenda zat met een woekerpolis in haar maag. Toen de
bank niet wilde meewerken, heeft
ze mijn hulp ingeroepen. Omdat
sprake was van een complexe
financiële huishouding, heb ik dit
niet aan een collega in de omgeving van Lelystad uitbesteed,
maar het zelf met hen opgepakt.”
Direct bij de kennismaking kwam
een financieel plan en life planning ter sprake. “Sjaak en Brenda
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