
Een goed financieel advies is maatwerk. Persoonlijke zaken als levensstijl, 
ambities, risicobereidheid en familie- en werkomstandigheden spelen 
daarbij een grote rol. Bij Verzekeringsadvies Jobing begint een adviestraject 
daarom altijd met een kennismakingsgesprek waarin wij uw wensen 
en verwachtingen in kaart brengen. Daaropvolgend maken wij voor u 
een voorstel waarin wij uw financiële toekomst schetsen als gevolg van 
financiële beslissingen die u nu of in de toekomst wilt nemen. Zoals het 

kopen van een woning, de financiering van de studies van uw kinderen, het 
opstarten van een eigen onderneming of het aannemen van personeel. Elke 
beslissing die u neemt is van invloed op andere financiële terreinen. Om 
deze reden bundelen wij in ons advies alles samen: pensioenen, hypotheken, 
verzekeringen. Eventueel aangevuld met inkomens- en vermogensbeheer. 
Zodat u kunt rekenen op een zorgeloze financiële toekomst. Te allen tijde. 

Allround financieel advies voor een 
zorgeloze financiële toekomst
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Verzekeringsadvies Jobing in het kort:
 - Allround financieel advies (pensioenen, hypotheken,
  verzekeringen)
 - Voor ondernemers en particulieren
 - Ervaren (sinds 1983)
 - Volkomen onafhankelijk

 - Persoonlijke aandacht
 - Snelle afwikkeling van schades en mutaties
 - Deskundig
 - Via onze website 24/7 verzekeringen afsluiten en 
  wijzigingen doorgeven

Vanuit verschillende invalshoeken kunt u bij ons een adviestraject ingaan:

Pensioenen
Advies op het gebied van oudedagsvoorzieningen: pensioenen, lijfrentes en bij-sparen. Voor een volledig 
overzicht van uw financiële toekomst is ook de waardeontwikkeling van uw eigen woning en de gekozen 
hypotheekvorm van invloed. Met daarbij aandacht voor bijpassende verzekeringen.

Hypotheken
Advies over een ‘levensvatbare’ hypotheek voor het kopen van een woning, zodat u en uw gezinsleden ook 
bij tegenslag zonder zorgen in uw huis kunnen blijven wonen. Dus aandacht voor eventuele toekomstige 
werkloosheid, minder werken, arbeidsongeschiktheid, overlijden en de gevolgen van een eventuele echtscheiding. 
Helder, eerlijk, rechtdoorzee. Met ook daarbij aandacht voor uw financiële toekomst en bijpassende 
verzekeringen. Ook advisering over de financiering van een tweede woning (binnen- en buitenland) is mogelijk.

Verzekeringen
Gerelateerd aan pensioenen en hypotheken: kapitaalverzekeringen eigen woning, 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, levensverzekeringen, oudedagsvoorzienigen. Maar ook 
ziektekostenverzekeringen, reisverzekeringen, inboedelverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, 
rechtsbijstandverzekeringen, autoverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Het hele pakket.

Sinds 1983
Verzekeringsadvies Jobing bestaat sinds 1983. Vanuit een warme, persoonlijke betrokkenheid met onze klanten, 
hebben wij ons de afgelopen decennia naast advies aan particulieren ook gespecialiseerd in financieel advies aan 
ondernemers:

U hebt een eigen bedrijf (DGA) 
Tussen privé en zakelijk bestaat er voor u als DGA weinig verschil. Zo is uw 
inkomen gerelateerd aan de prestaties van uw onderneming, waarbij u zelf 
dient zorg te dragen voor uw pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
Ook de hypotheek op uw (praktijk)woning is daarop van invloed. Maar 
niet alleen uw inkomen, ook het inkomen van uw medewerkers (en hun 
gezinnen) is afhankelijk van het voortbestaan van uw bedrijf. Een hele 
verantwoordelijkheid. Het is dus zaak goed voor de zaak te zorgen, want 
dat is goed voor de toekomst van alle werknemers. Denk daarbij aan een 
duidelijk ziekteverzuimbeleid en goede toekomstvoorzieningen. In een 
uitgebreid adviestraject komen al deze zaken aan de orde. Ook inkomens- en 
vermogensbeheer behoren daarbij tot de mogelijkheden.

U hebt een eigen bedrijf (IB) zonder personeel
Een ondernemer IB (zzp’er, freelancer, vrij beroep) dient zowel privé als zakelijk 
zelfstandig financiële beslissingen te nemen. Naast keuzes over een solide 
pensioenopbouw en een geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekering, zijn er 
ook andere overwegingen. Zoals de gevolgen van het mogelijk participeren 

in een maatschap of het oprichten van een BV voor de hypotheek op de 
eigen woning en de inkomensontwikkeling, nu en in de toekomst. Een goed, 
deskundig advies is daarvoor onontbeerlijk. Met daarbij eventueel ook 
aandacht voor inkomens- en vermogensbeheer.

Objectief advies
Verzekeringsadvies Jobing is volkomen onafhankelijk van banken en 
verzekeraars. U bent dus verzekerd van een objectief advies, toegespitst 
op uw persoonlijke situatie. Eventuele schades en mutaties wikkelen 
wij gegarandeerd snel af. Daarnaast hebben wij de gedragscode GIDI 
onderschreven (zie www.jobing.nl) en zijn wij aangesloten bij het 
Klachteninstituut Verzekeringen (zie www.klachteninstituut.nl).

Sterk door samenwerking
Om u een zo uitbreid mogelijke dienstverlening te bieden, heeft 
Verzekeringsadvies Jobing nauwe samenwerkingsverbanden met accountants, 
makelaars en vermogensbeheerders. Dus ook voor zaken die zijn gerelateerd 
aan een compleet financieel advies bent u bij ons aan het juiste adres.


