Onafhankelijk
ﬁnancieel inzicht
gericht op inkomen en werk
Veel mensen zien geen reden om zich te verdiepen in hun ﬁnanciële
toekomst. Vaak omdat we denken dat er niets te kiezen valt. Maar
ook omdat we het gedoe vinden. Gegevens bij elkaar zoeken,
pensioenportalen uitpluizen, lastige ﬁnanciële overzichten proberen te
snappen. Dit kost veel tijd en het is lastig om een totaalbeeld te krijgen.
Het resultaat is dat we (volgens onderzoek) nog liever naar de tandarts
gaan of de schuur opruimen. Daarom pakken wij het anders aan.

GEEN GEDOE, BEGRIJPELIJK EN CONCREET
• In 60 minuten inzicht in de ﬁnanciële gevolgen
van mogelijke loopbaankeuzes.
• In netto euro’s per maand.
• Voorbereiden graag, maar hoeft niet.
• Wij zorgen dat alle belangrijke onderwerpen
ter sprake komen.
• Geen zin in een adviseur over de vloer?
Kies voor een telefonische afspraak en kijk mee
met de adviseur via computer of tablet.
Net zo makkelijk.
• Toch behoefte aan een bezoek?
Kies je eigen locatie.
• Onze adviseur vult samen met jou de
ﬁnanciële gegevens in, terwijl jij meekijkt.
• Weet je iets niet? Geen probleem. Dan maken
wij een werkelijkheidsgetrouwe benadering.
• Op maat gemaakt gespreksrapport met inzicht
in jouw ﬁnanciële wendbaarheid qua werk.
• Begrijpelijke samenvatting

ONAFHANKELIJK EN VEILIG
• Ons gesprek en jouw informatie zijn 100%
vertrouwelijk: jouw werkgever krijgt
geen enkele informatie, het beveiligde
gespreksverslag
verstrekken we alleen aan jou.
• Geen verrassingen: wij verkopen geen
producten en wij bemiddelen niet in producten.
• Jij bent de baas van jouw data. Jij bepaalt
hoeveel details wij mogen weten.
• Wij vragen alleen die persoonlijke gegevens
die we echt nodig hebben.
• Je hoeft geen bestanden (jaaropgaves,
pensioenoverzichten) vooraf te uploaden.
Die geven te veel informatie die we niet nodig
hebben. En die we dus ook niet willen weten.
• Wij werken ook voor grote ﬁnanciële
instellingen. Daarom voldoen wij aan de
hoogste beveiligingseisen.

Zo werkt
Prikkl
INPLANNEN FINANCIEEL INZICHTGESPREK
OP EEN MOMENT DAT HET
JOU UITKOMT
• Overdag of ‘s avonds
• Telefonisch of thuis

EEN PERSOONLIJK GESPREK MET
ONZE FINANCIEEL ADVISEUR
• Voorbereiding graag, maar hoeft niet
• Praten over ambities en keuzes
• Samen invoeren van ﬁnanciële gegevens
• Compleet overzicht in netto euro’s
• Op gezinsniveau

JE KRIJGT EEN PERSOONLIJK
GESPREKSVERSLAG
• Korte samenvatting en uitgebreide
verdieping met uitleg en tips voor
vervolgacties

HEB JE NOG VRAGEN? BIJ ONS KUN JE
ALTIJD TERECHT.
• Verslag bespreken
• Vragen stellen
• Salarisvoorstel doorrekenen

Ontdek
wat jouw
mogelijkheden
zijn.
Maak
nu een
afspraak.
WANNEER PRIKKL? ALS JE WILT WETEN WAT
VOOR JOU DE PERSOONLIJKE FINANCIËLE
GEVOLGEN ZIJN VAN MOGELIJKE
LOOPBAANKEUZES.
• Pensioen
• Eerder stoppen of langer doorwerken
• Meer werken, minder werken
• Meer verdienen, minder verdienen
• Uit dienst gaan of ontslagen worden
• Andere baan

T 085 8000 184
E info@prikkl.nl
Aphroditestraat 37
5047 TW Tilburg
WWW.PRIKKL.NL

