
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

BEHOEFTE AAN INFORMATIE OF TRAININGEN ? 

FBON kan voor u een op uw wensen gemaakte training of 

 voorlichtingsbijeenkomst verzorgen over alle financiële  

onderwerpen die u wenst. Samen met u bepalen we uw   

 behoefte en bekijken we de mogelijkheden daarbij.   
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F i n a n c i ë l e B e g e l e i d i n g  

O o s t  N e d e r l a n d  -  F B O N  
 

Een paar jaar geleden zag ik het 

al aan komen. De economie ging slechter, de targets 

van mijn werkgever  werden niet meer gehaald, kortom er 

braken onzekere tijden aan. Langzamerhand wist ik gewoon 

dat ik vroeg of laat mijn werk zou verliezen. Ik lag elke nacht 

wakker omdat ik gewoon niet wist of ik het financieel allemaal 

wel zou redden wanneer ik een lange tijd geen werk zou 

hebben. Ik heb toen aan FBON gevraagd om mijn financiële 

situatie in kaart te brengen en te bekijken wat het voor mij zou 

betekenen om  een periode WW te ontvangen. Zou ik nog in 

mijn huis kunnen blijven wonen? Kan ik mijn auto nog wel 

betalen? FBON heeft op een goede, duidelijke manier inzicht 

gegeven in een overzichtelijk rapport. Daaruit bleek dat het 

inderdaad wel moeilijk zou worden wanneer ik mijn baan zou 

verliezen. FBON heeft toen het advies gegeven om voor een 

bepaald bedrag een woonlasten verzekering te sluiten. 

Hiermee kan ik bij werkloosheid een jaar lang mijn hypotheek 

betalen. Daardoor blijft er genoeg over voor al mijn andere 

lasten. Ik ben zeer blij met het inzicht die FBON mij gegegeven 

heeft. Nu kan ik bij werkloosheid rustig op zoek naar een 

nieuwe baan ( J.H.)  

 

Financieel inzicht!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FBON HEEFT RUIME ERVARING IN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING. HOE 

KUNNEN W E U VAN DIENST ZIJN?  

At Dolore ut bene ratis duis gilvus jugis hendrerit suscipit regula populus. Quae ludus os qui eu, gemino aliquip conventio. 

FINANCIËLEBEGELEIDING: 

• FINANCIEEL INZICHT 

• ESTATEPLANNING       

• SCHEIDINGSPLANNING 

• TRAININGEN 

∙ BELASTINGAANGIFTES 

 

 

 

• GENITUS, TE VERO, ERAT. 

Financiëleplanning, Estateplanning,Scheidingsplanning en Belastingaangifte. 
INZICHT KRIJGEN IN UW FINANCIËLE SITUATIE. 

 

Inzicht geven wanneer het gewenst is.  

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is.  

Steun en vraagbaak zijn in onzekere tijden. 

Ieder mens zal op enig moment tijden mee maken waar hij niet op gerekend heeft. Bijvoorbeeld  

arbeidsongeschiktheid, een overlijden of een scheiding. Daar komt bij dat iedereen op een dag met 

pensioen gaat. Of dit nu op 65 jaar, 67 jaar of nog later is. Wat zou het mooi zijn wanneer u nu al 

inzicht heeft in uw financiële situatie waardoor  u dan niet voor vervelende verrassingen komt te staan. 

FinanciëleBegeleiding Oost Nederland – FBON helpt u daarbij. Wij brengen uw financiën in kaart 

waardoor u weet waar u aan toe bent. Daarnaast geven wij advies om uw tekorten aan te vullen zodat 

u meer zekerheid heeft in onzekere tijden. 

Financieel inzicht en  
Maatwerk advies. 

MAATW ERK ADVIES  

FBON bespreekt samen met u welk wensen u 

heeft. Wilt u die mooie camper kopen wanneer 

u met pensioen gaat? Of wilt u liever u huis 

afgelost hebben. Na eerst al uw wensen in 

kaart te hebben gebracht geeft FBON een 

duidelijk en overzichtelijk advies over hoe u al 

uw wensen kunt verwezelijken. Wanneer het 

niet mogelijk is om al uw doelen te behalen 

krijgt u een onderbouwd advies over welke 

mogelijkheden er dan wel zijn. U bepaalt zelf of 

u het advies wilt laten uitvoeren of niet.  

INKOMSTEN BELASTING 

FBON heeft ook ruime ervaring met het doen 

van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. 

U kunt er voor kiezen om naast het maken 

van een financieel plan die u financieel inzicht 

geeft, jaarlijks de inkomstenbelasting door 

FBON te laten aangeven. Dit scheelt u tijd en 

wellicht geld. Door deze jaarlijkse aangifte zal 

uw financieel plan dan ook up to date blijven. 

Hierdoor komt u op onverwachte momenten 

niet voor verrassingen te staan. 

FINANCIEEL INZICHT 

Samen met u bekijken we over welke situatie u 

inzicht wilt verkrijgen en waar u advies over wilt. 

Inzicht in uw financiële situatie geeft u meer 

zekerheid in onzekere tijden.  

 

ESTATEPLANNING 

We geven u inzicht in de financiële situatie 

waarmee uw nabestaanden geconfronteerd  

worden bij uw overlijden. Samen met u maakt 

FBON een plan zodat uw nabestaanden niet voor 

financiële verrassingen komen te staan.  

 

SCHEIDINGSPLANNING 

Een scheiding is een emotionele gebeurtenis. 

Naast het verwerken van de scheiding krijgt u ook 

te maken met een vaak ingewikkelde financiële 

afhandeling. Misschien heeft u  vragen zoals; “Kan 

ik in dit huis blijven wonen of hoe zit het met mijn 

opgebouwde pensioen?”. Graag helpt FBON u bij 

het afhandelen van uw financiën en geven we u 

antwoord op uw vragen. Dit geeft u een hoop rust 

en zekerheid. 


