
Gratis zichtrekening 

>> De actuele rente voor 
Nederbelgen  
hypotheken. Voor meer 
informatie, klik hier... 

Actuele rente 

>> Het meest recente 
woningaanbod in de grens-
streek, vind u hier... 

Woning aanbod 

Openingstijden 

Maandag Gesloten 
Dinsdag 9.00-17.30 
Woensdag 9.00-17.30 
Donderdag 9.00-17.30 
Vrijdag 9.00-16.00 
Zaterdag 9.00-12.00 
 
Buiten kantoortijden  
enkel op afspraak. 
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Op wintersport… 
Denk aan eens aan een 
doorlopende reisbijstand-
verzekering 

>> Nog geen bankklant 
van Keur’s Adviesgroep. 
Lees verder voor meer 
informatie... 

Keur’s Koerier 

Stel samen met ons uw eigen nieuws samen. Mail naar input@keursadviesgroep.be 

Overige informatie 

>> Contact opnemen 
>> Update gegevens 
 
>> KAG Lommel 
>> KAG Maaseik 
>> KAG Essen 

H A P P Y  N E W  Y E A R  
Merry Christmas 

W E N S T  U  K E U R ’ S  A D V I E S G R O E P  

Nieuwe locatie van Keur’s Advies-

groep Lommel 
Lommel, 14 December 2009 

Zoals u in onze vorige uitgave kon lezen is Keur’s  
Adviesgroep Lommel verhuist naar het nieuwe pand aan 
de Molsekiezel 229 te Lommel. Met een groter pand en 
een betere interne organisatie hopen wij u in de toekomst 
van dienst te blijven. 
Een uitbreiding op onze service is deze Keur’s Koerier.  
Middels het medium internet gaan wij u op de hoogte  

houden van de ontwikkelingen op het 
gebied van  
Nederbelgen in de breedste zin van het 
woord. Het doel van de Keur’s Koerier is 

om onze klanten op de hoogte te hou-
den en zo volledig mogelijk te informe-
ren.  
Wij hopen u zo van dienst te kunnen 
zijn. 
Met vriendelijke groet 
Chantal Bosch 

Buitenland tilt België uit recessie 
www.tijd.be, 10 December 2009 

Vooral de buitenlandse vraag naar Belgische  
producten heeft een einde gemaakt aan de reces-
sie in België. Dat blijkt uit de tweede raming van 
de bbp-cijfers voor het derde kwartaal. De buiten-
landse vraag steeg met 6,3 procent.  

Prijsvechter NLEnergie naar  

Vlaanderen 
www.fembusiness.nl, 9 December 2009 

De Nederlandse Energiemaatschappij (NLEnergie) wordt  
volgend jaar ook actief in Vlaanderen. Na een jaar mikt  
NLEnergie al op 130.000 tot 150.000 Vlaamse klanten.  
Behalve NL Energie heeft ook Eneco plannen om gas en 
stroom aan Vlaamse consumenten te gaan verkopen.  

Reisbijstandverzekering 
Lommel, 16 December 2009 

Reizen is genieten!  Aan autopech of erger, ziekte of 
ongevallen denk je liever niet. Tot het jou overkomt 
natuurlijk…  
Wist je dat 55% van de annulaties zich in de laatste  
dagen voor het vertrek voordoen? Er kan altijd iets 
tussenkomen en je vakantie annuleren valt altijd 
duur uit! 
Dan is het belangrijk dat je juist verzekert bent. 
Kom eens langs en bekijk het  aanbod dat uw make-
laar heeft. 

Successieplanning. Niet alleen 

voor de grote beurs 
Lommel, 9 December 2009 

De meeste mensen spreken er niet graag over, 
maar er komt een dag dat we uit de tijd stappen. 
Op dat moment ontstaat er een nalatenschap die 
verdeeld gaat worden en waarover af gerekend 
moet worden. Over deze zaken en meer willen wij 
u in de volgende edities uitvoerige informeren. Wij 
zullen u hierover op de hoogte houden. 


