
 

 

Financieel expert                     Claimexpert 

Fiscaal adviseur                        Macro- en micro-econoom 

Contrair toekomstdenker    Spreker & Columnist

De financiële beslissingen die je neemt hebben een grote impact op je 
besteedbaar inkomen en daarmee op je hele leven. Het is daarom van groot 
belang dat je over goede en betrouwbare informatie beschikt.  

 

Financieel Kompas 

Wil je frequent op de hoogte worden 

gehouden van micro- en macro-economische 

ontwikkelingen en interessante financiële en 

fiscale onderwerpen?  

Voor nog geen euro per dag verzeker jij je met 

een abonnement op ons Financieel Kompas 

van de informatie die je nodig hebt om zelf te 

zorgen voor gezonde financiën. Wij voorzien je 

van begrijpelijke informatie over wat belangrijk 

is en waar je op moet letten. Je kunt tegen een 

gereduceerd tarief met je vragen op financieel 

en fiscaal vlak bij ons terecht. Je krijgt voorrang 

bij de behandeling van je vraagstukken; onze 

tijd is beperkt, dus we kunnen helaas niet 

iedereen van dienst zijn. Ook mag je gratis 

deelnemen aan een jaarlijks door ons georga-

niseerd congres over financiële onderwerpen. 

De complete inhoud van Financieel Kompas 

lees je hiernaast.  

Contactgegevens 

Bezoekadres (op afspraak): 

AbFlipse.nl 

Werfweg 17, 8243 PG Lelystad 

T 0320-212242 

E contact@abflipse.nl 

 

W www.abflipse.nl 

 twitter.com/abflipse 

F facebook.com/abflipse.nl 

 

KvK Gooi-, Eem- en Flevoland nr. 59129980 

BTW-id: NL001288328B16 

 

Inhoud Financieel Kompas:  

 Toezending email-nieuwsbrief met 

informatie over financieel-economische 

ontwikkelingen en onderwerpen en onze 

visie hierop (minimaal 20 keer per jaar) 

 

 Voorrang op onze dienstverlening bij de 

behandeling van je vraagstukken 

 

 Gratis bijwonen van een jaarlijkse congres 

over financiële zaken 

 

 Korting op een persoonlijk consult  

 

 Korting op het tarief voor advieswerkzaam-

heden 

 

 Korting op het tarief voor het verzorgen van 

je aangifte Inkomstenbelasting 

 

 Doorverwijzing naar een deskundige en 

betrouwbare specialist indien nodig 

 

 Signaleren van (claim)mogelijkheden en 

doorverwijzing naar belangen-/claimorga-

nisaties die misstanden op consumenten-

gebied bestrijden 

 

Voor nog geen euro per dag 

verzekerd van de informatie die je 

nodig hebt om zelf te zorgen voor 

gezonde financiën!
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