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Haa Marieke,

Je vaste contracten ,jdig bijsturen is belangrijk. Het staat vaak hoog op het
prioriteitenlijstje maar toch kom je er niet aan toe. Wij nemen deze zorg graag uit
handen. Je hebt geen omkijken meer naar je vaste contracten en je betaalt niet
teveel. Je contracten passen weer goed bij jouw persoonlijke situa,e en daarbij
bespaar je ook nog eens gemiddeld € 800,- op jaarbasis.

Wij willen dat jij meer ,jd en geld overhoudt zodat je zorgeloos kunt genieten van de
mooie dingen in het leven.

Wij geloven in:
1. persoonlijk contact
2. contracten en verzekeringen die precies bij jou passen
3. contracten en verzekeringen voor een eerlijke prijs

Wij zijn er voor je! Ervaar je problemen of onduidelijkheden met je nieuwe
leverancier of verzekeraar? Laat ons dit dan weten. Wij nemen contact op met de
klantenservice en lossen het op. Jij hoeK helemaal niets te doen.

Sit back and relax!

Nina & Marieke
Cashwijzer
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Overzicht Contracten

Tijdens de Ontzorgservice hebben wij jouw oude contracten bekeken en je wensen in
kaart gebracht. De tabel hieronder geeK een overzicht van de oude contracten en de
alterna,even die wij vonden. Alle genoemde premies en besparingen zijn op
jaarbasis.

Gas, water & licht

Internet, TV & bellen

Opstal- & Inboedelverzekering

Oude situa6e
Eneco
0800 – 5503550
Voorwaarden
€ 1.601,12
KPN
0800 – 0402
Voorwaarden
€ 981,Vanaf april 2015

Nieuwe situa6e
BudgetEnergie
020 – 20555555
Voorwaarden
€ 1.389,33
KPN
0800 – 0402
Voorwaarden
€ 621,Vanaf april 2015

Besparing

€ 211,79

€ 360,-

€ 180,60
Autoverzekering

Vanaf april 2015

Vanaf april 2015

€ 160,98
Reisverzekering

Vanaf april 2015

Vanaf april 2015

€ 20,04
Aansprakelijkheidsverzekering

Jaarpremie

Vanaf april 2015

€ 3.918,89

Vanaf april 2015

€ 2.970,53
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€ 14,95
€ 948,36

Bijzonderheden nieuwe contracten

Op deze pagina worden de bijzonderheden van de nieuwe contracten weergegeven:

-

Wat is de leverancier of verzekeraar

-

Wat is de aanvraagdatum of ingangsdatum van het contract

-

Wat krijg je voor de premie die je betaalt

-

Waarom is dit nieuwe contract beter dan het oude contract

-

Eventueel worden er meerdere op,es gegeven zodat je zelf kan kiezen wat het beste
bij je past

Bij wijzigingen ontvang je een update van dit rapport. De tabel op pagina 2 wordt dan
aangepast, de bijzonderheden op deze pagina en de samenvacng op pagina 3.
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Gefeliciteerd Marieke,
Jij bespaart € 948,36 met je nieuwe contracten

Na de Ontzorgservice houd jij € 948,36 per jaar over. Dat is ruim € 79,- per
maand. Dit is een besparing van 24,2% ten opzichte van je oude contracten!

Daarnaast heb je een check gehad van al je contracten en zijn ze weer
helemaal up-2-date.
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Disclaimer
Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van Ontzorgservice aangeboden via
Cashwijzer. Door het gebruik van Ontzorgservice accepteer je deze disclaimer.
Aansprakelijkheid
Cashwijzer doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informa,e voor, ,jdens en na
Ontzorgservice – inclusief alle produc,nforma,e die er te vinden is, de beoordelingen en de
uitkomsten van vergelijkingen – geen fouten bevat. Helaas kunnen wij dit niet garanderen.
Beslissingen die deelnemers nemen op basis van informa,e via Ontzorgservice zijn geheel
voor eigen rekening en risico.
Kom je ergens een fout tegen? Dan zouden we het ﬁjn vinden als je ons daarvan op de hoogte
stelt. Stuur je e-mail naar info@cashwijzer.nl
Rechten
Cashwijzer, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten
en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat gecommuniceerd
is voor, ,jdens en na Ontzorgservice. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen,
illustra,es, graﬁsch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten
gaan over op deelnemers / gebruikers van Ontzorgservice. Ontzorgservice en alles
daaromheen mag alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Deelnemers /
gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een
andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke toestemming van
Cashwijzer.
Wijzigingen
Cashwijzer mag de informa,e voor, ,jdens en na Ontzorgservice, met inbegrip van de tekst
van deze disclaimer, al,jd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan
ook aan om regelma,g na te gaan of de informa,e van Ontzorgservice is gewijzigd.
Algemene voorwaarden Cashwijzer
Voor de algemene voorwaarden van Cashwijzer verwijzen wij graag naar onze website. Je
vindt deze voorwaarden op hkp://cashwijzer.nl/algemene-voorwaarden.pdf.
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