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Zondag Gesloten
Maandag 9.00 - 17.00
Dinsdag 9.00 - 17.00
Woensdag 9.00 - 17.00 
Donderdag 9.00 - 17.00
Vrijdag 9.00 - 12.30
Zaterdag Gesloten

Buiten openingstijden afspraken         
in overleg mogelijk

RegioBank Uw bank dichtbij.
Wat hebben Bankzaken en zwemmen met 
elkaar te maken. Op het eerste gezicht niets, 
maar wanneer je verder kijkt zijn er meer 
overeenkomsten dan je denkt!

Begin niet direct in het diepe!
Wanneer je als jong kind leert zwemmen wordt 
je niet direct in het diepe 'gegooid'. Ook Ilse is in 
het peuterbad begonnen. Zo werkt dat ook bij 
Bankzaken. Als kind begin je met een rekening 
waar voor je gespaard wordt. RegioBank heeft 
hiervoor de unieke Zilvervloot Spaarrekening.

JongWijs: stap voor stap leren omgaan met geld
Het is fijn als je kind later verstandig met geld 
omgaat. Hiervoor heeft RegioBank JongWijs 
ontwikkeld. Het is een financieel pakket voor 
kinderen tot 18 jaar. Het begint met een 
spaarrekening en vanaf 8 jaar komt daar een 
betaalrekening bij. Vanaf dat moment is Internet 
Bankieren en/of Mobiel Bankieren mogelijk. Dit 
kan ook later aangevraagd worden. Als ouder 
weet je het beste wanneer je kind eraan toe is.

Jongerenbetaalrekening of eerste hypotheek!
Vanaf 18 jaar verandert er veel. Sommige 
jongeren gaan studeren, anderen zijn al aan het 
werk. RegioBank heeft een gratis betaalrekening 
voor alle jongeren tot 27 jaar. In deze periode 
gaan de jongeren ook het huis uit. Wellicht wordt 
de eerste hypotheek al afgesloten. Ook dan is 
advies van groot belang.

Advies blijft belangrijk!
Ilse is net zoals veel kinderen in de Duikelaar 
begonnen bij Mary van der Plas. Mary zag haar 
talent en heeft haar gestimuleerd om door te 
gaan in het zwemmen. Ook nu, als topzwemster, 
heeft Ilse professionals om zich heen. Zo is het 
ook met Bankzaken. Veel kun je zelf, maar 
professionals zijn belangrijk, in elke fase. Of het 
nu gaat om een eerste spaarrekening, mobiel 
bankieren via een app of een hypotheek? Wij 
staan voor je klaar!

Bel ons voor een afspraak over Bankzaken, een 
Hypotheek of Verzekeringen: 0184-615156.

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2019

Ilse Kraaijeveld, 18 jaar uit 
Hardinxveld-Giessendam.

Sport:  Zwemmen
Doel:  Nederlands Team
Traint:  24 uur in de week

In 2018 deelgenomen aan de 
Nederlandse Junioren Jeugd 
Kampioenschappen en daarbij     
2 gouden medailles behaald    
met de estafetteploeg. 

In 2019  5 gouden medailles 
behaald op een toermooi in 
Purmerend. Op 6 afstanden 
deelgenomen aan het NK.

De Langendam is één van de 
lokale sponsoren van Ilse!

www.regiobank.nl



Kantoor of huis verduurzamen? Denk aan je belastingvoordeel!
Wist je dat je ook de rente van een 
persoonlijke lening mag aftrekken als je het 
geld gebruikt voor het verbouwen of 
verduurzamen van je huis? Uiteraard gelden 
daar wel regels voor. Wij zetten ze voor je op 
een rij. Het is soms best ingewikkeld. Vraag 
ons juist daarom om advies!

Vanwege de crisis hebben we ontdekt dat 
thuiswerken lang zo gek niet is. Gedeeltelijk 
thuiswerken zou daarom wel eens een 
blijvertje kunnen zijn. Maar als je vaker vanuit 
huis werkt, wil je natuurlijk wel een goede 
werkplek.

Rente en financieringskosten aftrekbaar
Vaak moet je wel klussen of zelfs verbouwen 
om een kantoor aan huis te realiseren. Soms 
kun je je hypotheek verhogen om zo'n 
verbouwing mee te financieren. Lukt dat niet, 
dan kun je een persoonlijke lening afsluiten.

De rente die je daarover betaalt, mag je 
onder voorwaarden aftrekken bij je 
belastingaangifte. Ook de financierings-
kosten zijn aftrekbaar. Datzelfde geldt 
trouwens als je het geld gebruikt voor het 
verduurzamen van je huis. Bijvoorbeeld als je 
zonnepanelen of HR++ glas laat plaatsen. 

Half jaar
De renteaftrek geldt alleen voor de kosten 
van de verbouwing die je al hebt gemaakt. 
Dat kan lastig zijn, zeker als je in delen betaalt. 
Daarom heeft de belastingdienst besloten dat 
je in de eerste 6 maanden alle betaalde rente 
over de lening mag aftrekken. Of je het geld 
nu al hebt uitgegeven of niet.

Verbouwingsdepot
Weet je vooraf al dat de verbouwing langer 
duurt dan een half jaar? Dan is het slimmer 
om een verbouwingsdepot te openen. Dat is 
een speciale bankrekening. De financierings-

kosten van een verbouwingsdepot zijn ook 
aftrekbaar. Voordeel van zo'n depot is dat je 
de rente maximaal 2 jaar mag aftrekken. Na 
zes maanden moet je wel de rente die je krijgt 
over dat geld verrekenen met de rente die je 
betaalt.

Meer informatie                  
Wil je meer weten over de mogelijkheden? 
Neem dan contact met ons op. Als Erkend 
Financieel Adviseur staan we voor je klaar.

Bel: 0184 - 615156 of via
www. delangendam.nl

Welkom in ons kantoor...,
Graag verwelkomen we u in ons kantoor 
in de Peulenstraat. Uiteraard houden wij 
ons aan de richtlijnen van het RIVM m.b.t. 
het coronavirus. We werken nu zoveel 
mogelijk op afspraak. Neem contact met 
ons op per telefoon, onze website of 
sociale media.

Of het nu gaat om uw hypotheek, 
verzekeringen of bankzaken, wij staan 
voor u klaar. Voor alle informatie over     
de producten van RegioBank kunt u ook 
terecht op de website van Regiobank.

of op een ander manier:
 Peulenstraat 247

 0184 - 615156

 info@delangendam.nl

 www.delangendam.nl

 @delangendam

 @delangendam

 @De_Langendam

In overleg met zwemster Ilse Kraaijeveld en Mary van der Plas 
van zwembad De Duikelaar willen we graag tijdens de 
eerstvolgende zwemvierdaagse iets leuks organiseren voor de 
kinderen uit Hardinxveld-Giessendam. I.v.m. de coronacrisis 
beslissen we later wat de mogelijkheden zijn. Houd onze 
website en/of de berichtgeving van het zwembad in de gaten!


