
Jong en dynamisch bedrijf 
 

inkomen na het stoppen 
met werken. Hiermee 
kunnen de klanten niet 
vroeg genoeg beginnen 
aangezien de mogelijk-
heden om het pensioen op 
peil te brengen, naarmate 
de klant ouder wordt 
moeilijker zijn. Maar 
gelukkig zijn er voldoende 
mogelijkheden om zelf te 
zorgen voor een aanvullend 
pensioen. Een lijfrente of 
koopsomverzekering blijft 
een prima manier om de 
oudedagsinkomen te 
verbeteren. De klant kan  
zich verzekeren met een 
bedrag wat jaarlijks of 
maandelijks gemist kan 
worden. In vele gevallen s 
de premie nog aftrekbaar 
van de belasting, zodat de 
klant netto minder betaalt 
als gespaard wordt. Extra 
voordelig dus. Wij kunnen 
samen met de klant een 
berekening maken van het

Pensioenen
Veel mensen die in 
loondienst werken 
ontvangen na pensionering, 
inkomsten die gebaseerd 
zijn op een deel van het 
eerder verdiende loon en de 
AOW. Wat velen niet weten 
is dat deze opbouw in bijna 
twee derde van alle 
gevallen niet voldoende 
toereikend is, zodat de 
klanten in financiële 
problemen komen bij 
pensionering. Daarnaast is 
het nog niet zeker of in de 
toekomst de AOW nog van 
toepassing is, zodat de 
terugval nog groter kan 
worden. De meeste 
zelfstandigen hebben geen 
pensioenopbouw en dienen 
(naast de AOW) voor 
zichzelf te zorgen. Het is 
tegenwoordig dan ook van 
groot belang vooraf 
rekening te houden met het 

inkomen na pensioen-
datum en een goed advies 
uitbrengen met betrekking 
tot diverse pensioen- en 
oudedagvoorzieningen. 
 

Advisering in alle 
verzekeringen en 
financiële producten
Wij stellen best hoge 
eisen aan ons 
assurantiepakket. Wij 
kunnen naast alle 
verzekeringen ook 
hypotheken, pensioenen, 
sparen & beleggen 
verwerken in het Online 
Pro pakket. Ook kunnen 
de gedragsregels die 
bestaan tussen tussen-
persoon en klant worden 
vastgelegd in een 
bijzonder uitgebreid 
dossier. Het versturen van 
SMS berichten vanuit 
Online Pro is uniek en 
past bij ons jong en 
dynamisch bedrijf.
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BreAss is een onafhankelijk assurantie kantoor, waar u 
geadviseerd wordt op het gebied van verzekeringen, 
hypotheken, pensioenen, sparen & beleggen. Persoonlijke 
benadering vinden wij een belangrijk uitgangspunt van onze 
dienstverlening, daardoor heeft u een vast aanspreekpunt met 
wie u openlijk en vertrouwelijk kunt praten. Omdat wij waarde 
hechten aan goede voorlichting vinden wij het belangrijk om 
te weten wat u van ons mag verwachten. Tevens is het ook 
van belang om te weten wat wij van u verwachten. Deze regels 
en wijze van beloning op onze advisering, hebben wij 
vastgelegd in een dienstverleningsdocument, welke u 
ontvangt bij een eerste kennismaking. Volledige informatie-
verstrekking is immers van cruciaal belang, zegt directrice 
Johannie Brenders.
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