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DIENSTVERLENING FINANCIEEL

VANNU
ASSORTIMENT
Vannu. ﬁnancieel helder is aanbieder van ﬁnanciële diensten op het gebied van erfenis,
hypotheekadvies en wonen.
KORTING
Vannu. en voor later:
De nalatenschap oftewel erfenis https://vannu.nu/erfenis/ van een overledenen bestaat uit
bezittingen, vermogen en soms ook uit schulden. Het is goed om vooraf na te denken over
het vastleggen van de erfenis door deze te laten registreren en administreren. Door een
testament of door de wet kun je aangewezen zijn als erfgenaam. De afwikkeling van een
nalatenschap betreft meer dan de verdeling van de erfenis.
Vannu. https://vannu.nu/over-ons/ verricht alle werkzaamheden die nodig zijn.
Het scheelt veel werk en een hoop zorgen.
Voor den Brink leden € 0,-:
Tijdens een eerste gesprek zetten wij helder uit één wat de mogelijkheden zijn voor het
registreren. Bovendien nemen we in dit gesprek de voordelen van register executeur schap
https://vannu.nu/executeur/ door Vannu. mee.
Voor den Brink leden 10% korting; In een vervolggesprek gaan we over tot een volledige
inventarisatie en registratie.
Vannu. ﬁnancieel helder hypotheekadvies:
Wij geven onafhankelijk en objectief advies over de hypotheekvorm, rentevaste periode,
voorwaarden en het afdekken van risico’s. Wij maken berekeningen voor de meeste
hypotheekverstrekkers waaronder ook de Rabobank.
Voor den Brink leden € 0,-:
Gratis eerste gesprek over de mogelijkheden met betrekking tot de aankoop van een woning
of het oversluiten van een hypotheek.
15% korting op het advies - en bemiddelingstarief;
Binnen onze hypotheekdienstverlening kennen we verschillende lagen van dienstverlening.
Doorgaans bieden we zoveel mogelijk maatwerk per opdracht. Voor de meest complexe

Den Brink Catalogus

zaken bedragen de kosten bij Vannu maximaal € 2.500,- (excl. korting).
€ 50,- korting op een taxatierapport bij afname van een met Vannu samenwerkende
taxateur.
Voor particuliere den Brink leden € 0,-: eerste belastingaangifte na het afsluiten van een
hypotheek.
Voor particuliere den Brink leden 10% korting: Jaarlijkse particuliere belastingaangifte.
Vannu. Wonen:
Of je nu een huis koopt of huurt, bij Vannu. kun je terecht voor alle ﬁnanciële diensten
rondom wonen. Binnen deze dienstverlening kunnen wij u bijvoorbeeld begeleiden van de
ene woning naar de andere woning. Hierbij nemen wij u alle zaken uit handen.
10% voor den Brink leden; Deze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk. Zo kunt u
denken aan;Inschakelen van een verkoopmakelaar voor uw woning of appartement.
Aankoopbegeleiding bij de koop van uw nieuwe woning of appartement.
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EAC ADVIES
Assortiment
De collectieve korting voeren wij op labels van o.a.
ASR, Avéro Achmea, DAS, Delta Lloyd, de Goudse, Nationale Nederlanden, Reaal, Unigarant,
Van Kampen Groep

Korting
Collectieve kortingen.
Tot 20% korting op personenauto- en motorverzekering
Tot 20% korting op doorlopende reisverzekering
Tot 10% korting op doorlopende ﬁetsverzekering
Tot 20% korting op woonhuis, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering
Tot 10% korting op mobiele apparatuurverzekering
Tot 20% korting op caravan en kampeerautoverzekering
Tot 20% korting op oldtimerverzekering
Speciaal bemiddelingstarief Hypotheken, voor meer informatie neem contact op.
Variabele collectieve korting zorg bij o.a. Salland, Zorgdirect, Delta Lloyd.
Vraag een oﬀerte op via www.eac-advies.nl/denbrink

Bijzonderheden
U ontvangt als lid van Den Brink bij het sluiten van een verzekering 2 dagkaarten voor
Thermen Bussloo kado*.
Tevens wordt u bij het sluiten van een verzekering automatisch gratis deelnemer van
stichting EAC t.w.v. € 12,- per jaar. Hiermee heeft u tevens recht op gratis juridische
ledenservice rondom uw motorrijtuig t.w.v. € 20,- per jaar.
Tevens doen wij voor Den Brink leden kosteloos een jaarlijkse polischeck; zo blijft u
voordelig verzekerd!
Voor een vrijblijvende premieopgave bel 088 700 19 20.
*voor de actievoorwaarden: www.eac-advies.nl/denbrink
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UNIVÉ
Assortiment
Diverse schadeverzekeringen, waaronder personenauto-, motor-, doorlopende reis-, ﬁets- en
caravanverzekering.
Ook voor de zorgverzekering met speciale Den Brink korting op de premietarieven: zie onder
Korting.
Korting
Ga voor het berekenen van uw premie naar www.unive.nl/denbrink.
8% bij personenauto- en motorverzekering
5% bij aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
5% bij doorlopende reisverzekering
5% bij rechtshulpverzekering
5% bij caravanverzekering
5% bij bromﬁetsverzekering
5% bij ﬁetsverzekering
10% bij zorgverzekering
Het collectieve nummer voor de schadeverzekeringen is 11735.
Het collectieve nummer voor de zorgverzekering is 10235.
Bijzonderheden
Korting uitsluitend bij lidmaatschap Den Brink.
Openingstijden
Zie voor openingstijden http://www.unive.nl.
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VAN HAAREN & DE ROO FINANCIEEL ADVISEURS / REGIOBANK
RENKUM-HEELSUM
Assortiment
Collectieve zorgverzekeringen.
Alle particuliere en zakelijke schade-, inkomens- en levensverzekeringen.
Bankzaken: betalen, sparen, banksparen en kashandelingen (RegioBank).
Financiële dienstverlening: hypotheken, kredieten.
Korting
Op alle particuliere verzekeringen is voor leden 10% korting mogelijk op uw huidige tarief
mits u niet reeds bij ons verzekerd bent. Uiteraard geldt ook de normale pakketkorting.
Op zakelijke verzekeringen geldt een korting van 30%, oﬀertes hiervoor worden op maat
verstrekt.
Bankcliënten kunnen kosteloos ten kantore kashandelingen (laten) verrichten, of gebruik
maken van onze kosteloze thuisservice. Wij verzorgen eenvoudig en kosteloos de overstap
naar de RegioBank.
RegioBank valt onder het garantiestelsel van de Nederlandse staat en staat zoals elke
grootbank onder toezicht van De Nederlandsche Bank.
Hypotheek- / kredietverstrekking wordt door ons provisieloos behandeld, u krijgt daarnaast
10% korting op de nota.
Korting Zorgverzekeringen
Alle leden (en hun gezinsleden) krijgen korting op hun zorgverzekeringen (zolang zij nog niet
onder een andere kortingsregeling vallen). Afhankelijk van de zorgverzekeraar, tussen de 5%
en 10% per maand op de basis-, aanvullende en tandartsdekkingen.
Aanmelden kan via www.wellnesszorg.nl.
Deelnemende zorgverzekeraars: Menzis - ONVZ - VGZ* - OHRA - Delta Lloyd - de
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Amersfoortse - Avero - ZilverenKruis en CZ**.
*

VGZ aanvullende Doelgroeppakket kent geen collectieve korting, overige wel.

**

CZ werknemers collectief.

Bijzonderheden
Buiten alle kortingsfaciliteiten kunt u bij ons rekenen op een laagdrempelig, persoonlijk
contact, waarbij uw belangen centraal en voorop staan! Loop eens binnen bij ons kantoor aan
de Nieuweweg 1 te Renkum.
Wij verzorgen tijdens een oﬀerte- / overstaptraject alle administratieve handelingen en als
cliënt kunt u rekenen op een deskundig beheer van uw zaken.
Uw aanmelding wordt gecontroleerd in het ledenregister van Den Brink.
Openingstijden
maandag t/m donderdag

09.00-17.00 uur

vrijdag

09.00-16.00 uur

