
Hoe kunnen we onze 
zoon helpen bij de 
aanschaf van zijn eerste 
huis, maar houden we 
tegelijkertijd onze eigen 
fi nanciële positie stabiel? 
De planning gaf inzicht 
in de verschillende 
mogelijkheden.
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DE REALISATIE VAN EEN DOORDACHT PLAN
Financiële planning

Vraagt u zich wel eens af hoeveel kan ik in de 

toekomst netto per maand besteden? Wat moet de 

verkoop van mijn bedrijf opleveren? Laat ik mijn 

nabestaanden goed achter? Wat gebeurt er als ik 

arbeidsongeschikt raak?

Een financieel plan geeft antwoord op dergelijke 

belangrijke vragen. Het helpt u bovendien wensen 

en verwachtingen af te stemmen op uw financiële 

situatie. En het geeft handvatten om die waar nodig 

te optimaliseren.

Het belangrijkste resultaat van financiële planning 

is overzicht en grip. Overzicht geeft u rust en grip 

laat zien wat u kunt doen. En rust geeft vertrouwen. 

Vertrouwen om de toekomst tegemoet te gaan. Met 

alle dromen en ambities die daarbij horen.

UW PARTNER
Schuiteman is uw partner; oprecht en betrokken. 

Vanuit een onafhankelijke positie verdiepen we ons 

in uw situatie, met alle cijfers die daarbij horen. Die 

cijfers zijn weliswaar de basis van een financieel plan, 

maar ze zijn niet het uitgangspunt. Dat is het verhaal 

erachter: Wat beweegt ú? Hoe ziet ú de toekomst 

voor zich? 
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"Het is een spannende tijd. 
Ik ga mijn onderneming 
verkopen, ik heb nieuwe 
plannen en onze hypotheekrente 
wordt herzien. Financiële 
planning gaf overzicht en rust 
bij al die ontwikkelingen."

PROCES

Inventarisatie
We willen u en uw situatie 
goed leren kennen. Ook 
helpen we u uw wensen te 
formuleren en zorgen ervoor 
dat de relevante fi nanciële 
gegevens helder zijn. 

We houden contact
U ontvangt een kernachtig 
rapport en we spreken af 
of en hoe we uw situatie 
monitoren. Kunt u de 
gestelde doelen realiseren?

Analyse
We analyseren uw situatie en stellen vast of 
en hoe u uw doelen kunt realiseren. Bent u 
ondernemer, dan betrekken we uw zakelijke 
fi nanciële positie hierbij.

Adviesgesprek
We stellen een fi nancieel conceptplan op, 
dat we aan u voorleggen. We geven u inzicht 
met behulp van grafi eken. U geeft zelf sturing, 
waardoor u direct ziet hoe uw gewenste 
scenario’s zich ontwikkelen.
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Meer weten?
Neem contact met ons op of met uw fiscale adviseur binnen Schuiteman.
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