Flynth
financieel plan

Heeft u een helder inzicht
in uw financieel “later”?
De wereld verandert snel en waar de oude wereld zekerheid bood, kenmerkt de nieuwe
wereld zich door snelle ontwikkelingen en meer keuzes. Om helder inzicht en regie te
houden over uw financieel “later”, is een financieel plan onmisbaar.
De 9 gebeurtenissen van invloed zijn op uw financieel “later”:
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Regie over uw financiële “later”
Financiële wensen en verplichtingen variëren flink tijdens

Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan waarbij u inzicht

een mensenleven. Dat is boeiend en enerverend, een goede

heeft in:

voorbereiding is hierop is belangrijk. Iedere schets van uw








financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname.
Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met
veranderingen en onvoorziene tegenslag.
Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo
weet u precies waar mogelijke risico’s zitten, wat al goed

loopbaan- en salarisontwikkeling;
staking of overdracht onderneming;
pensioenopbouw;
woonlasten en de waarde van de woning;
de kosten van studerende kinderen;
risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van uw
partner.

geregeld is en wat u nog moet aanvullen of bijsturen.
Hierbij wegen ook uw persoonlijke omstandigheden mee:

Wilt u meer informatie?

bent u getrouwd, kunt u op termijn misschien een erfenis

Ga naar www.flynth.nl/financieelplan of neem contact op

verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale

met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail

zekerheid?

financieelplan@flynth.nl of telefoonnummer 088 23 67 777.

Flynth adviseurs en accountants
Deze leaflet is opgesteld naar de stand van wetgeving per 1 januari 2017.
de uiterste zorg heeft besteed aan de inhoud van dit leaflet, aanvaardt zij geen enkele
aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan.
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