Op www.2ineen.nl staat o.a. informatie over de volgende onderwerpen:
· huis en hypotheek: wie betaalt er, fiscale aspecten en vermogensvorming;
· pensioen en levensverzekering;
· risico van vroegtijdig overlijden; testament en de gevolgen bij uit elkaar gaan;
· kinderen: regelingen voor gezamenlijke kinderen en die uit eerdere relaties;
· onderneming: continuïteit bedrijf en bescherming tegen schuldeisers;
· varianten van samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden en testament;
· wie betaalt de huishouding en hoe doe je de administratie en bankzaken?
· vermogen van ieder apart of samen; sparen en lenen; schenkingen en erven.
De website verwijst verder naar actualiteiten, brochures, boeken,
en adressen van financieel planners, estate planners en notarissen.

Onafhankelijk advies en de financieel planner

Vragen bij trouwen of samenwonen
Wat moet je nu regelen als je gaat samenwonen? Misschien wil je niets
afspreken. Maar voor wie de relatie juridisch wil vastleggen, is er de mogelijkheid van burgerlijk huwelijk, geregistreerd partnerschap en een notarieel
samenlevingscontract. Er zijn veel juridische, financiële en fiscale afspraken
te maken voor een lange periode met onzekerheden en veranderingen.
Iedere samenlevingsvorm kent belangrijke verschillen.
Die verschillen komen naar voren bij het aangaan van de relatie,
bij de vermogensopbouw tijdens de relatie,
bij kinderen binnen het gezin en bij het einde van de relatie.

Wil je persoonlijk advies voor je eigen specifieke situatie? Bij 2ineen zijn
professionele adviseurs samengebracht. Zij zijn financieel planners en kunnen
de juridische, financiële en fiscale onderwerpen met jullie samen bespreken.
Ze zijn op alle aspecten van de persoonlijke financiën thuis: juridisch, financieel
en fiscaal. Zij leveren maatwerk en geven een totaaladvies voor alle aspecten.
De bij 2ineen aangesloten financieel planners zijn:
· onafhankelijk en hebben geen verbintenis met een hypotheekverstrekker,
verzekeraar of andere financieel productverkoper;
· niet afhankelijk van provisie inkomsten en werken alleen op uurloon;
· gecertificeerd bij de Federatie Financieel Planners (FFP),
Genootschap van Estate Planners (GEP) of
het Register van Masters in Financial Planning (RMFP);
· voldoen aan de door 2ineen opgelegde eisen van
vakbekwaamheid in de specialisatie Financiële
planning bij samenlevingsvormen.

Welke vorm is nu het meest geschikt voor jouw situatie?
Hoe regel je dat?
En hoe krijg je de afspraken goed op papier?
Voor het informeren, adviseren en de goede uitvoering is er 2ineen.

Informatie
Op de website van 2ineen staan de hoofdzaken over alle vormen van
samenwonen. Zo zijn er specials over kinderen, eigen koopwoning,
overlijden, onderneming en eigen geld. Uit de interviews blijkt wat anderen
voor oplossing gevonden hebben.

Financieel en juridisch advies

bij samenwonen en trouwen

Vastleggen afspraken en de notaris
Notarissen leggen de afspraken rond samenwonen vast. Ze kunnen
daarbij nog extra en aanvullende specialistische informatie geven.
Wanneer je via de adviezen van de financieel planner goed weet wat je
wilt regelen en waarom, dan kan de notaris het juiste maatwerk leveren.
De notarissen die je kunt vinden bij 2ineen, zijn bekend met de werkwijze
van de financieel planners. Dat werkt aanvullend, kwaliteitsverhogend
en je krijgt zo meer waar voor je geld.
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