Beste/lieve klant, relatie

Overveen, maart 2010

Inderdaad heeft mijn Nieuwjaarsbrief even op zich laten wachten……
Dit komt omdat ik een ieder gelijk op de hoogte wilde stellen van
MIJN VERHUIZING!
M.i.v. 3 mei ga ik verhuizen.
Voorlopig nieuw adres is Zeeweg 16, 2051 EC Overveen.
POSTADRES BLIJFT POSTBUS 86, 2050 AB OVERVEEN.
2009 was een hectisch jaar en 2010 belooft ook veel veranderingen in petto te hebben…..
Mijn scheiding is rond, het huis aan de Julianalaan in Overveen is verkocht, en ik ga voorlopig wonen in een
prachtig appartement.
Dan moet ik op korte termijn geopereerd worden aan een versleten rug (….). Voor de geïnteresseerden: cervicale
kanaalstenose.
Mijn zoon Ruwan verhuist met me mee en ik hoop na 1,5 jaar een nieuwe start te maken met mijn lief Hans.
Zakelijk:
- Hoewel de markt een beetje aantrekt, blijft het moeilijk in de financiële dienstverlening….We hebben zware
jaren gehad, slechte publiciteit…
- Toch zullen er altijd verzekeringsproducten nodig zijn. Te dure producten zijn uit de markt gehaald en de
kosten zullen worden gecompenseerd.
- Overlijdensrisicoverzekeringen zijn heel veel goedkoper geworden, misschien een goed moment op te laten
bekijken of dit moet aangepast en/of om nu te sluiten?
- Ik werk nu ook samen met een makelaar Mieke Wever-Loomans en kan de eerste 20 belangstellenden een
GRATIS WAARDEBEPALING van je huis aanbieden. Informatie is te vinden op mijn website
www.pensioenvoorvrouwen.nl. Contact voor dit aanbod graag via mail of telefoontje naar mij.
- Dan zijn we binnenkort ook af van dat rare logo….Want de NBvA en NVA zijn m.i.v. januari 2010
gefuseerd en heten nu ADFIZ. Informatie is ook binnenkort te vinden op mijn website.
- Ik vind het fijn te ervaren dat ik van veel klanten support heb gekregen en ook bedankt voor het geduld en
vertrouwen!

Ik wens iedereen veel geluk en gezondheid!
Met vriendelijke groet,
Marja de Bruijn
P.S. KUN JE MIJ JE (JUISTE) MAILADRES STUREN?

