
Heeft u ook zo’n hekel aan dubbel belasting 
betalen? 
Laten we dat dan zo veel mogelijk voorkomen.  

Wist u bijvoorbeeld dat u drie keer belasting betaalt over hetzelfde bedrag? Eén keer 
inkomstenbelasting, jaarlijks vermogensbelasting en na uw overlijden ‘mogen’ uw nabestaanden 
ook nog eens erfbelasting betalen.


Ook als u geen tienduizenden euro’s op de bank hebt staan, heeft u vaak toch vermogen. 
Een huis met overwaarde, bijvoorbeeld. Een gemiddeld (JONG!) gezin heeft al snel €100.000 
vermogen. Keiharde euro’s waarvan mensen zich niet realiseren dát ze het hebben. En dat 
is zonde, want dat betekent dat u, of bekenden van u, letterlijk geld laten liggen.  

Het is geen populair onderwerp: nadenken over wat er met uw vermogen gaat gebeuren na uw 
overlijden. Zeker jonge mensen schuiven dit graag voor zich uit.


Geld opleveren 

Het gaat De Bie & Oort - Financiële Raadgevers dus lukken hier wél een gewild onderwerp van te 
maken. We gaan u en uw erfgenamen namelijk simpelweg geld opleveren. Veel geld. Het enige 
dat wij nodig hebben is een klein beetje van uw tijd en vertrouwen.


Om uw vermogen meer te laten opleveren is het nodig een financiële planning te maken. Dit 
betekent dat u ons inzage geeft in uw financiële huishouding. (Deze gegevens zijn bij ons 
vanzelfsprekend in vertrouwde handen.) 


Wij inventariseren uw volledige financiële huishouding en met behulp van ervaring en ontwikkelde 
tools maken wij een planning voor de rest van uw leven. Dit is volledig maatwerk. Voordeel van 
het maken van een financiële planning is dat u nu al kunt anticiperen op zaken die pas later gaan 
spelen. Het nú treffen van maatregelen, levert straks letterlijk geld op!


Wat erven mijn kinderen? 

Als het maken van een financiële planning gebeurd is, is ook bekend wat er na uw overlijden te 
erven is. Dit is extra interessant voor mensen met kinderen. U wilt uw kinderen graag zoveel 
mogelijk nalaten en niet wéér belasting betalen? Wist u bijvoorbeeld dat uw kinderen nog tot 20% 
belasting moeten betalen over het vermogen dat u nalaat? Zullen wij dat samen zo veel mogelijk 
voorkomen?


Er zijn tal van legale manieren om uw kinderen zo optimaal mogelijk te laten profiteren van uw 
nalatenschap. Kijk eens op de bereikte resultaten op onze website en vul ons contactformulier in. 
Wij rekenen u precies voor en helpen uw nalatenschap zo soepel en voordelig mogelijk te laten 
verlopen. Schenken met warme hand kan al een grote besparing opleveren (en is nog veel leuker 
ook).


Heeft u geen kinderen? Dan is de reden om maatregelen te treffen nog groter; de erfbelasting kan 
namelijk oplopen tot 40%!


 

http://www.debieenoort.nl


Vertrouwen  

Wij realiseren ons dat het veel gevraagd is om ons zomaar inzage te geven in uw financiële 
huishouding. Daarom is ons kennismakingsgesprek altijd gratis en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek 
hopen wij u voldoende vertrouwen te geven om ons uw zaken te laten regelen en u te ontzorgen. 
Al uw persoonlijke zaken zijn bij ons in vertrouwde handen. De Bie & Oort verstrekt nooit 
gegevens aan derden, zonder uw medeweten.


Kosten 

Onze tarieven zijn aanmerkelijk lager dan de tarieven van specialisten, die wij overigens wel 
raadplegen, als de situatie daarom vraagt.


Wij werken op nacalculatie basis, maar rekenen nooit meer dan 10% van het profijt dat de klant 
(en zijn erfgenamen) heeft op basis van zijn levensverwachting.


Onze garantie: Geen voordeel, Geen rekening 
 

Op onze website is een uitgebreide beschrijving van onze aanpak en onze resultaten te vinden: 
www.debieenoort.nl.


Uiteraard kunt u ook daar onze contactgegevens vinden.


http://www.debieenoort.nl/

