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Einde spaarloonregeling per 1 januari 2012
Om de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting budgettair mogelijk te maken, komt er
per 1 januari 2012 een einde aan de spaarloonregeling. Werkgevers dienen er dus alert op
te zijn dat zij vanaf deze datum geen spaarloon meer inhouden op het salaris. Werknemers
kunnen vanaf 1 januari 2012 hun lijfrentepremie niet meer middels spaarloon voldoen. Lees
meer ....

NWK biedt u digitaal gemak
Onze dienstverlening gaat doorgaans gepaard met veel papierwerk. Gelukkig staat de
digitalisering ook in onze branche niet stil. Wij vinden het belangrijk verder te investeren in
deze ontwikkeling. Daarom zijn wij trots u nu twee nieuwe digitale communicatieplatforms
te kunnen aanbieden, te weten Mijn NWK en Benefits Plaza.
Via Mijn NWK krijgt u on line toegang tot uw verzekeringsportefeuille. Met Benefits Plaza
kunnen werkgevers hun pakket employee benefits sneller en efficiënter beheren.
Lees meer ....

Startersregeling Movir meer flexibel
Starters ontvangen bij Movir 3 jaar korting op de premie van hun
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wel was vereist dat een 5jarig contract werd
afgesloten. Deze eis is recentelijk komen te vervallen. Wenst u optimale flexibiliteit, dan kunt
u nu dus ook kiezen voor een 1jarig contract en profiteren van de starterskorting.

Nevenfunctie(s)? Denk eens aan de BTA
Veel advocaten en notarissen zijn in hun vrije tijd bestuurder of commissaris van een
stichting of vereniging. Vaak tegen geen of slechts een geringe vergoeding. Ook in deze
omgeving neemt de claimcultuur helaas toe. In toenemende mate worden ook deze
bestuurders aansprakelijk gesteld. Dit kan een flinke aanslag betekenen op het privé
vermogen van de bestuurder. Lees meer ....

Strengere hypotheekregels sinds 1 augustus 2011
Geldgevers moeten strenger zijn bij het verstrekken van hypothecair krediet. De nieuwe
gedragscode hypotheekfinancieringen heeft niet alleen gevolgen als u een nieuw huis wilt
kopen, maar ook als u geld wilt lenen om uw huis te verbouwen. Alle bestaande
hypotheekcontracten blijven overigens onaangetast. Wat zijn de belangrijkste
veranderingen? Lees meer ....

Laat uw beleggingspolis bij ons checken
Het is belangrijk om periodiek na te gaan of uw polis nog voldoet aan uw doelstellingen.
Maar ook of uw polis zich ontwikkelt volgens de aanname(s) van destijds. Wij kunnen dit
voor u nagaan en kunnen hiervoor inmiddels ook een specifieke rekentool inzetten
(Beleggingspolischeck). Neem contact met ons op.

MVO bij Niehoff Werning & Kooij
Al meer dan 15 jaar is NWK ISO 9001gecertificeerd, een waarborg dat onze interne
organisatie en bedrijfsprocessen goed op orde zijn en wij er permanent naar streven de
dienstverlening aan onze klanten verder te verbeteren. De financiële sector heeft de laatste
jaren sterk aan vertrouwen ingeboet. Wij denken dat het streven naar een duurzame
financiële sector een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het herstel van dit
vertrouwen. Ook wij willen hier invulling aan geven en wel op basis van concrete MVO
doelstellingen, die vervolgens door een onafhankelijke instantie kunnen worden getoetst.
Daarom zijn wij een traject ingegaan met als doel onze organisatie te laten certificeren op
basis van de MVOprestatieladder. Lees meer ....
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