5 checkvragen
1. Waar sta ik financieel?

Check-up
van uw
financiële gezondheid

2. Hoeveel lenen is verantwoord?
3. Ben ik niet te ruim verzekerd?
Complete
financiële
dienstverlening
voor medici,
volledig op maat!

4. Moet ik sparen of juist aflossen
op mijn hypotheek?
5. Ik wil minder werken, wat komt
daar bij kijken?
Lastige vragen? Geen probleem,
we helpen u graag.

FINANCIËLE ZORG OP MAAT

Het Medisch Servicekantoor?

Waarom zelf dokteren?

Het Medisch Servicekantoor (HMSK) is dé financiële dienstver-

U ontzorgen, dat is wat Het Medisch Servicekantoor wil en

lener voor medisch specialisten. HMSK is een initiatief van Het

kan. Onze stelling is: iedereen moet doen waar hij of zij goed

Servicekantoor en werkt met een vast team van accountants,

in is. Wij zijn goed in financiële dienstverlening, dus kom maar

belastingadviseurs en financiële planners. Partijen die hun

op, we zitten voor u klaar. Dan kunt u uw tijd en aandacht

sporen ruimschoots verdiend hebben in de financiële dienst-

besteden aan uw vak en de patiëntenzorg.

verlening.

Direct profiteren?
Onze dienstverlening

Dat kan. Als preferred supplier van Movir kunnen we u nu een

We hebben de zaken zo ingericht dat u met één telefoontje uit

wel heel scherpe aanbieding doen op het gebied van arbeids-

de brand bent. Bij Het Medisch Servicekantoor kunt u terecht

ongeschiktheidsverzekeringen.

voor al uw vragen over verzekeringen (schade, leven, arbeidsongeschikheid), hypotheken, jaarrekeningen, aangiften,

Contact

fiscale adviezen, beleggingen, financiële planning tot estate

Een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking is snel

planningen aan toe. En dat alles via één loket.

gemaakt. Bel Harald Nanninga (050) 527 04 55. U zult zien

Daarbij kunt u kiezen voor een abonnement, vaste nota of

dat u daar financieel van opknapt.

op urenbasis. Dit verdient natuurlijk toelichting, dat doen we
graag mondeling en daarvoor kunt u direct bij ons terecht.

Hereweg 94, 9725 AH Groningen
T (050) 527 04 55
E info@hmsk.nl
I www.hmsk.nl

Een eerste zelfscan

AOW
vanaf 67
(AOW gat?)

geeft direct antwoord op de vraag
of u ons echt nodig heeft ...

Inkomen na pensioenleeftijd goed geregeld?
Goed pensioen =
voldoende netto
te besteden
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Inkomen bij overlijden of
arbeidsongeschiktheid (AOV)
goed geregeld?
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