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Ervaar dat financieel advies anders kan!
Financiële planning, hypotheken en vermogensplanning

Zorg dat u weet waarover u beslist
U hebt op financieel gebied allerlei zaken geregeld: de hypotheek, uw pensioen, lijfrente(s),
spaarplannen en beleggingen. Vaak ontbreekt echter het totaaloverzicht en de samenhang van
de verschillende onderdelen. Dan biedt een uitgebreide financiële analyse of financiële
planning uitkomst.
Voor mensen die overgaan tot het laten maken van een financiële planning wordt het duidelijk
hoe men er financieel voor staat en wat de toekomst hen op financieel gebied gaat brengen (bij
ongewijzigde omstandigheden). Omdat echter niets zo veranderlijk is als (de financiële situatie
van) de mens en zijn omgevingsfactoren, is het maken van een financiële planning altijd een
momentopname. Een regelmatige update van zo’n planning is dan ook aan te raden.
Veel mensen denken overigens (onterecht) dat financiële planning alleen interessant is voor
vermogende mensen.

Hypotheekadvies
Ook voor het nemen van de juiste beslissing omtrent uw hypotheek, zou
een financiële planning altijd de basis moeten zijn voor een
hypotheekadvies.
De eigen woning is voor de meeste mensen op financieel gebied de
belangrijkste factor. Dat inzicht krijgt u echter niet bij de partijen die
alleen een netto lastenberekening voor u maken en u een hypotheek op
basis van de laagste lasten verkopen.

De dienstverlening van TMA Consultancy
TMA Consultancy is een onderneming die zich richt op kwalitatieve financiële dienstverlening. De relaties die door ons
bediend worden, zijn mensen die met een specialist willen praten en komen met name met ons in contact doordat
tevreden klanten TMA Consultancy aanbevelen.

Businesspartners
Het is onmogelijk om alles te weten. Daarom is het voor een organisatie belangrijk
onderdeel te zijn van een netwerk van specialisten. TMA Consultancy werkt nauw
samen met accountants en belastingsadviseurs en daarmee bent u verzekerd van
een optimaal financieel en fiscaal advies.

Uw keuze voor een financiële oplossing
Het maken van de keuze voor een hypotheek of financieel product dient gebaseerd te zijn op een uitgebreid en helder advies.
Zorg dat u weet waarover u beslist. Het laten leiden door de prijs is in vele gevallen toch de minst goede oplossing gebleken.
Weet u eenmaal wat u wilt, dan is het eenvoudig daarvoor de beste oplossing te selecteren.
Wilt u ook eens vrijblijvend met ons kennismaken, neemt u dan contact met ons op.
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