
Veel persoonlijke, financiële 
zaken krijgen niet de 
volledige aandacht die ze 
verdienen. Bij ons krijgen ze 
die aandacht wel, volop.

Your Adviesgroep is een veelzijdig 

financieel advieskantoor. Dat is 

handig voor onze klanten, omdat 

wij zo goed het overzicht voor hen 

kunnen bewaren. Voor hypotheken, 

verzekeringen en erfrecht is dat zelfs 

essentieel. Alles hangt met elkaar 

samen. Dat wil je in vertrouwde 

handen hebben.

Hoe vaak besteed je echt aandacht aan zaken als 

hypotheek, erfrechtplanning, schadeverzekeringen of je 

arbeidsongeschiktheidsverzekering? Vaak alleen bij het 

afsluiten. Maar dat een hypotheek een looptijd heeft van 30 jaar, 

wil niet zeggen dat er in die 30 jaar niets gebeurt. Het is mijn doel 

en mijn kracht deze zaken wel voldoende aandacht te geven. Dan 

weet je zeker dat ze doen wat ze moeten doen op het moment 

dat het nodig is. Ook na 30 jaar!

Henry en Helen Hypotheek
• Oversluiten naar lagere rente
• Verbouwen
• Verhuizen

Vincent Verzekering
• Arbeidsongeschiktheid
• Overlijden
• Verzekeringspakket oversluiten

Edith Erfrechtplanning
• Nalaten aan kleinkinderen
• Erfbelasting besparen
• Goede doelen opnemen in 

testament

“De meeste mensen zijn geneigd om zich vooral niet met 
hun financiële zaken bezig te houden. Maakt onbekend 
onbemind? Eenmaal geregeld, vinden ze het wel goed zo. 
Dat is niet alleen zonde, maar ook een gemiste kans.”

Michelle Feenstra,  
hypotheek-/verzekeringsadviseur en 
erfrechtplanner bij Your Adviesgroep

Hypotheken, verzekeringen en erfrecht



Persoonlijke aandacht voor persoonlijke zaken
 
Jouw persoonlijke situatie is mijn uitgangspunt. Die van vandaag, maar ook die van morgen, volgend jaar 

en over 10 jaar. Want het gaat erom dat je nú de beslissingen neemt, waar je dán het meeste plezier aan 

beleeft. En een ding weet je zeker, dingen gaan veranderen. Niet alleen voorzien, maar ook onvoorzien. Dat 

is geen probleem. Want als je een plan hebt, ben je overal op voorbereid. Dus wat doe je? Zo maar wat of 

pakken we het meteen goed aan? Maak een afspraak en ontdek wat er allemaal voor jou mogelijk is.

Waar kijken we naar en werken we aan? We onderscheiden vier pijlers. Zo houd je goed zicht op 
jouw persoonlijke zaken.

Wil je meer weten over hoe je jouw 
persoonlijke zaken in 1x goed regelt? 

Hoe je overzicht en controle houdt? 
 

Neem contact op met  
Michelle Feenstra CFP EHP. 

 
Bel 06 – 10 51 61 81 of mail  
michelle.feenstra@yourhv.nl

Hypotheekadvies Erfrechtplanning
Particuliere 

schadeverzekering
Arbeidsongeschikt- 

heidsverzekering

1e koopwoning

Volgende woning

Verbouwen

Overwaarde

Oversluiten

Hypotheekcheck

Testament

Levenstestament

Erfbelasting besparen

Goede doelen

Afwijken van de wet

Per situatie verschillend

Need to have

Nice to have

Beheer

Zzp en DGA

Ziek, ongeval

Dekking

Start en looptijd

Gewijzigde 

omstandigheden

Locatie Alkmaar
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar
072 - 514 0680

DOE JE ZO MAAR WAT 
OF MAKEN WE EEN 
GOED PLAN? IK ZOU 
HET WEL WETEN!

Accountancy
Fiscaal advies
HRM advies

Financiële Planning
Erfrechtplanning

Hypotheken
Verzekeringen


