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Uit de praktijk van de ﬁnancieel planner door Iris

Brik

Directeur Fine Tuning Personal Finance BV, het kantoor is gespecialiseerd
in ﬁnanciële planning, echtscheidingen en nalatenschapsplanning

In het huwelijks(b)ootje

Hoe komt het toch dat iedereen bij trouwen zo’n romantisch beeld
heeft? Zo zei een vriendin onlangs - de inkt in het scheidingsconvenant is nog niet eens droog – dat ze met haar nieuwe liefde in
het huwelijksbootje wilde stappen. Als je toch van plan bent eeuwig
bij elkaar te blijven, dan heb je toch nog alle tijd om te trouwen?

De ﬁnanciële schijf van 5

Een praktisch stappenplan
voor iedereen die ﬁnanciële
planning belangrijk vindt.
Prijs € 22,95

Advocaat van de duivel

Een praktisch stappenplan
voor als je gaat scheiden.
Prijs € 22,95

Te bestellen via www.ﬁnetuning.nl,
Bol.com, Managementboek, Ako,
Bruna en alle andere grote boekwinkels.
Let op! Via Managementboek € 1,95
extra verzendkosten.
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ﬁnancieel planner en estate planner MfN-registermediator bij scheidingen en erfenissen en tevens rechtbankdeskundige.
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