Be Moneywise
voor mensen met doelen

Info over en werkwijze Rob van Veenendaal
Persoonlijk advies; integer en helder
Missie
Onze missie is het voor onze relaties helder in kaart brengen van financiële en persoonlijke vraagstukken bij
relatiebreuken, eigen woningen of andere ingrijpende zaken en daarbij een optimaal resultaat te behalen
door de juiste balans tussen financiële haalbaarheid en vervulling van wensen en eisen te zoeken én te
vinden.
Uitgangspunten
Integriteit en moraliteit zijn vanzelfsprekend voor ons. Op basis van deze eigenschappen bieden wij u
persoonlijke financiële advisering waar u wat aan hebt.
Specialiteit en vakkennis
Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van de volgende gebieden, waarbij onze daarbij behorende
vakkennis voortdurend op peil wordt gehouden door permanente educatie:






Financiële en fiscale begeleiding, bij echtscheiding ook bemiddeling mogelijk!
Pensioenvoorzieningen.
Vermogensbeheer.
Advisering bij aan- en/of verkoop van een woning en hypotheekaanpassingen.
Verzekeringen

Wij maken een afspraak met u om in een persoonlijk gesprek kennis met elkaar te
maken. Alleen dan kan er wederzijds vertrouwen ontstaan. Wij vinden de klik’ van
twee kanten heel belangrijk. Het eerste uur van dit gesprek is kosteloos en brengt
voor beide partijen geen verplichtingen met zich mee.
Als wij voor u aan de slag gaan werken wij bij voorkeur tegen een uurtarief of vaste prijs om alle schijn van
(provisie) voordeel voor ons bij voorbaat uit te sluiten. Hierdoor kunnen wij u volstrekt onafhankelijk en soms
zelfs adviseren iets niet te doen. Hierover informeren wij u vooraf duidelijk en helder zodat u, ook nu weer, weet
waar u aan toe bent. Wij zetten graag onze werkwijze nog even helder voor u op een rij.









Persoonlijke kennismaking.
Inventariseren van vraagstelling dan wel problematiek.
Afspreken wijze van kostenberekening; declaratie- en/of provisiebasis.
Uitspreken intenties uitspreken.
Uitwerken advies en/of oplossing.
Afspreken vervolgtrajact.
Evalueren gehele traject in het kader van tevredenheidsonderzoek.
Verzoeken om referenties.

Be Moneywise
voor mensen met doelen

Uw zelfstandige persoonlijke adviseur
Rob van Veenendaal is op 8 november 1953 in Utrecht geboren. Op 10 mei 1974 is hij gehuwd met Vera en zij
hebben één dochter, Wendy en twee kleinkinderen, Jill sinds 22 juli 2003 en Roan sinds 5 juli 2011.
De hobby’s van Rob zijn marathons lopen, auto’s, motoren, (koi)vijvers en zich verdiepen in fysieke en meer
spirituele kanten van het leven. Hij heeft daarin een goede balans gevonden en draagt graag bij aan de balans
in uw leven door financiële zaken samen met u op orde te krijgen dan wel te houden.
Kennis en ervaring
Rob kan bogen op een lange ervaring in de financiële dienstverlening. Hij is sinds 1973 werkzaam in deze
sector in de functies van:

Financieel adviseur

Hypotheek- en pensioenspecialist

(Hoofd)inspecteur

Partner in vennootschappen

Zelfstandig ondernemer

Auteur Kluwer Bedrijfswetenschappen

Docent/stagebegeleider Financiële Planning Saxion Hogeschool Deventer

Directeur/financieel adviseur Moneytrain BV handelend onder de naam Be Moneywise
Kantoor- ,bezoek- en contactadres van ons servicebureau Be

Moneywise

Hendrick de Keyserlaan 5
7425 NH Deventer
Telefoon 0570 - 649470
Telefax 0570 - 613633
www.bemoneywise.nl
Met Rob direct;
Telefoon : 0570-649470 of buiten kantooruren 06 – 53 56 38 07
E-mail : rvv@bemoneywise.nl
Tevreden?
Vertel het anderen; u ontvangt een leuke attentie als waardering voor uw referenties!
Klachten?
Vertel het ons zo snel mogelijk zodat wij naar een oplossing voor u kunnen zoeken. Zie ook
www.bemoneywise.nl
www.afm.nl; www.kifid.nl www.erkendhypotheekadviseur.nl

