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Uw pensioen heeft
last van een parasiet
Van uw pensioeninleg is op einddatum 50% door anderen opgezogen. Terwijl dat helemaal
nergens voor nodig is! LifeSupply helpt u -voor een vast bedrag per jaar- om een netto pensioen

Contact

op te bouwen dat tot wel twee keer zo hoog is als uw huidige pensioen. Geen hoge percentages
meer. Geen ondoorzichtige constructies meer. Geen vervelende verrassingen meer.

Cruquiusweg 1
2102 LS Heemstede
Telefoon: 023 5473010
Fax:

023 5473011

K.v.K.:

34310427

E-mail:

info@lifesupply.nl

Internet: www.lifesupply.nl

Uw pensioen heeft last van een parasiet. Zullen wij hem voor u meppen?
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LifeSupply haalt rendement uit uw ZZP-pensioen!

Wat doet LifeSupply voor uw ZZP-pensioen?

De LifeSupply ZZP-pensioenspecialist

Pensioenplanning vanuit uw ambities, levensdoelen en dromen

1 wij bieden u de beste pensioenproducten alleen netto aan;

•

pensioenplanning meetbaar en bereikbaar door onderhoud financiële coach;

2 onze dienstverlening is 100% transparant;

•

planning en onderhoud naar keuze: pensioen en/of financiele planning?

3 wij halen (veel) meer rendement uit uw geld;

•

beste producten worden altijd zonder advieskosten voor u ingekocht;

4 wij zijn echt onafhankelijk: wij worden alleen door u betaald;

•

monitorservice: continu onderhoud aan producten op basis marktanalyse;

5 dienstverlening is gebaseerd op kwaliteit, integriteit en rendement.

•

pensioen alerts: wij bewaken belangrijke mutatiemomenten voor u.

Voordelen voor u als ZZP-er
Waarom meer rendement uit uw geld?
1 wij kennen maar één belang: uw belang;
2 u krijgt als klant van LifeSupply continu excellent financieel advies;

•

advieskosten buiten producten: meer netto rendement van uw investering;

3 wij denken en handelen als uw adviseur, niet als een tussenpersoon;

•

netto producten en bundeling middelen geeft betere werking rente op rente;

4 u bepaalt wat we voor u doen en wanneer er financieel onderhoud nodig is;

•

verschillende strategie per toekomstvoorziening betekent risicospreiding;

5 uw pensioen en levensdoelen bereikbaar dankzij unieke monitorservice.

•

ons advies is overal: bij financiële, fiscale, vermogenszaken vanuit uw belang;

•

Financial Life Planner: persoonlijke aandacht, focus op ondernemer, op u!

Hoe werkt het?

1 online financiële planning, voor u altijd inzichtelijk en aanpasbaar;
2 pensioenadvies vanuit uw totale inkomen en vermogenspositie;

Kies zelf wat u nodig heeft:

3 volledige focus op rendement uit uw geld in al uw voorzieningen;
4 netto ZZP-pensioen genereert extra rendement door lagere kosten;

Onderhoudskosten

Advieskosten

5 unieke pensioenmonitor op basis van 500 echte economische scenario’s.
ZZP Doe Het Zelf Pensioen

€ 500 Service abonnement basis

geen bezoek, wel advies, netto inkoop

ZZP Financiële Planning

Eens per drie jaar onderhoud en bezoek

€ 1.500

bezoek, totaaladvies, netto ZZP-pensioen

ZZP Financiële Life Planning

€ 250 per jaar

Pensioen abonnement

Jaarlijks onderhoud en bezoek ZZP planning

€ 2.500 Life Supply abonnement

bezoek, totaaladvies, Financiële Life Planning

€ 500 per jaar

€ 750 per jaar

Jaarlijks onderhoud/bezoek/Financiële Life
Planning/belastingadvies/andere services

