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Net als bij een auto is onderhoud van uw persoonlijke financiële planning essentieel om deze in goede staat te houden. Een jaarlijkse check en
onderhoudsbeurt voor een auto is voor iedereen vanzelfsprekend terwijl dit voor het up to date houden van de persoonlijke financiën zelden het
geval is. Dit is opmerkelijk wanneer we het belang van gezonde financiën afwegen tegen het rijden van een auto.
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De financial life planners van Neutralis:
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Wat kunt u verwachten tijdens het
onderhoud?
Welke veranderingen zijn van invloed op
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