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Financieel Planner van het jaar 2009

Trots, ongelooflijk trots!
jury stak er één plan met kop en schouders boven de rest uit:
het financieel plan van Fine Tuning Personal Finance. Het
plan waar wij in 2005 mee wonnen, hebben wij de afgelopen
jaren steeds weer geïnnoveerd door zelf kritisch te blijven,
marktontwikkelingen te volgen en de feedback van onze
cliënten ter harte te nemen. Dit in combinatie met de liefde
voor het vak en de oprechte interesse in onze cliënten heeft
gemaakt, dat – zoals de jury het tijdens het Forum formuleerde – het plan van Fine Tuning Personal Finance geheel aansluit op de geest van deze tijd!
Ook de komende jaren zal Fine Tuning blijven bouwen aan
het onafhankelijk advies: deskundig, objectief en steeds in
het belang van de cliënt. Het team van Fine Tuning dankt alle
relaties voor de feedback en het vertrouwen van de afgelopen
jaren! 쮿

Trots, ongelooflijk trots zijn wij dat wij op 28 januari jongstleden wederom uitgeroepen zijn tot financieel planner van het
jaar. Viel mij in 2005 de eer te beurt om tot financieel planner
van het jaar uitgeroepen te worden, dit jaar valt de eer aan
Miek Bouwes toe, die tijdens het PFP Forum (Persoonlijke
Financiële Planning Forum) in Nijkerk tot financieel planner
van het jaar 2009 werd uitgeroepen.
Fine Tuning heeft zich de afgelopen jaren in financiële planning, estate planning (nalatenschapsplanning) en echtscheidingsplanning gespecialiseerd en onderscheidt zich al jaren
van andere branchegenoten door haar transparante werkwijze: Namelijk ècht onafhankelijk advies (er worden geen
bank- en/of verzekeringsproducten afgesloten), waarbij de
belangen van de cliënt (integer en objectief) steeds voorop
staan en volledig transparant (er wordt uitsluitend op uurtarief geadviseerd).
Dit jaar waren de plannen inhoudelijk van een zeer hoog niveau en heeft de jury vijf financieel planners genomineerd
voor de titel Financieel Planner van het jaar 2009. Volgens de
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