
Financieel Sterker.

Zeker Vooruit.

Er kan vaak meer dan je denkt



Er kan vaak meer dan je denkt

In je werkende leven heb je te maken met grote en kleinere 

gebeurtenissen die ook financieel impact hebben. Denk maar eens 

aan het starten met die eerste baan, het kopen van een huis, of 

kinderen krijgen. Maar ook zaken als een sabbatical nemen, ver

anderen van baan, parttime werken, eerder stoppen met werken  

en met pensioen gaan kunnen grote gevolgen hebben voor jouw 

financiële situatie. Dan is het fijn om te weten wat kan en mogelijk 

is. Zodat je de juiste keuzes kan maken. Nu en in de toekomst.
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Goed advies is goud waard

• Financieel inzicht waar je echt iets aan hebt

Iedereen maakt plannen. Dat maakt het leven de moeite waard. Maar niet iedereen 

maakt een planning. In een drukke wereld waarin impulsen en keuzes aan de orde 

van de dag zijn, is Prikkl de coach langs de zijlijn die het financiële inzicht en bewust
zijn verschaft waar je de rest van je leven wat aan hebt.

Toch hebben veel mensen hun financiële situatie niet scherp op het netvlies.  
Geen zin, geen tijd, onduidelijkheid en gedoe zijn woorden die hierbij vaak gebruikt 

worden. Vaak worden dit soort vraagstukken dan ook weggestopt. En laten we ook 

niet vergeten: mensen zijn van nature gewoontedieren. We houden niet van verande

ringen, kiezen liever voor de weg met de minste weerstand, vermijden risico’s en bij  

te veel keuzes kiezen we liever helemaal niet.

Bezig zijn met je financiële situatie schrikt mensen af en motivatie om in beweging  
te komen ontbreekt. Zonde, want er kan vaak meer dan je denkt.

Tijd dus voor verandering. Tijd voor Prikkl.



Inzicht in slechts 60 minuten

Bezig zijn met financiën. De meeste mensen doen het liever niet. Gedoe, complex en 
tijdrovend. Alles uitzoeken en proberen er chocola van te maken. We gaan nog liever 

naar de tandarts of ruimen de schuur op. Zonde! En ook helemaal niet nodig.  

Want financiën hoeven helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Sterker nog; met het 
financieel-inzichttraject van Prikkl heb je in slechts 60 minuten alle informatie die je 
nodig hebt om te weten wat financieel haalbaar is. Zonder gedoe en lekker concreet.

Wat biedt het financieel-inzichttraject van Prikkl?

Ons gesprek biedt je het volgende:

• In begrijpelijke taal heb je in 60 minuten 

inzicht in de financiële gevolgen van 
mogelijke loopbaankeuzes.

• Alles rekenen we door in netto besteed
bare euro’s per maand.

• Afspraak met de adviseur vindt online 

plaats op een moment dat het jou uitkomt.

• Je ontvangt alle informatie die besproken 

is in een begrijpelijk gespreksverslag. 
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Goed om te weten

Prikkl is 100% onafhankelijk en veilig. En alles wat we bespreken is vertrouwelijk. 

Jouw persoonlijke informatie wordt dus niet gedeeld met je werkgever of derden.  

Ons advies is ons product. Je hoeft dan ook niet bang te zijn dat we je met producten 

en polissen om de oren slaan. Die verkopen we namelijk niet. En ook niet onbelang

rijk; jij bepaalt zelf hoeveel informatie je met onze adviseur wilt delen. We vragen 
alleen datgene wat nodig is om jou van goed financieel inzicht te voorzien. 

• Zo werkt Prikkl
Goed financieel advies hoeft niet ingewikkeld en tijdrovend te zijn. Liever niet zelfs! 
Daarom werken we bij Prikkl volgens een vast format in 5 stappen. Lekker concreet 
en over zichtelijk. Dat scheelt je tijd en moeite. 

Activatiecampagne
Je ontvangt een 

introductie van je 
werkgever met een 

korte uitleg over Prikkl 
en hoe je je aan kunt 
melden. Vervolgens 

meld je je aan.

Intakegesprek
We nemen contact 
met je op voor het 
inplannen van een 
online afspraak van 
ca. 60 minuten en 
geven je een uitleg  

van wat je kunt 
verwachten.

Gesprek met 
financieel adviseur
In dit gesprek praten 
we over je persoon

lijke situatie, ambities 
en keuzes. 

We voeren samen  
je financiële gegevens 

op gezins niveau in, 
wat resulteert in een 
compleet overzicht  

in netto euro’s. 

Persoonlijk  
gespreksverslag
We sturen je een 

persoonlijk gespreks
verslag waarin jouw 

scenario’s en de 
uitkomsten nog eens 
rustig na te lezen zijn. 
Ook staan hierin de 
afspraken over de 
vervolgstappen.

Nazorggesprek
We nemen contact 

met je op om te horen 
welke vragen je nog 

hebt. Graag willen we 
ook weten hoe je het 

hebt ervaren en wat je 
plannen zijn. Je mag 

ook daarna altijd nog 
contact met ons 

opnemen.

Het Prikkl-format in 5 stappen:
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Over Prikkl: 

Financieel Sterker. Zeker Vooruit

Bij Prikkl draait het om financieel advies voor iedereen, zonder verplichtingen of  

verwachtingen. Prikkl is echt onafhankelijk en verkoopt geen producten van financiële 
instanties. Ons advies is ons product. En dat product maken we zo zuiver mogelijk.  

No strings attached. Geen dubbele agenda’s. Nononsense. We brengen in kaart waar 

kansen en mogelijkheden liggen. En waar de valkuilen kunnen ontstaan. En langs  

die route geven we de inzichten waar jij je voordeel mee kan doen.
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Geïnteresseerd?? Maak een afspraak!

Wil je 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

• Voor jezelf beginnen

Ontdek wat jouw mogelijkheden zijn?

Maak nu een afspraak via  

telefoonnummer: 085 800 01 84  

of email: info@prikkl.nl

mailto:info@prikkl.nl


Prikkl B.V.

Aphroditestraat 37

5047 TW  Tilburg

T 085 800 01 84
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