
Sparen en beleggen

GROEN
LOONT
Koopt u een nieuwbouwwoning met
een Groenverklaring? Dan komt u in
aanmerking voor een Rabo
GroenHypotheek. Hiermee profiteert u
van een aantrekkelijke korting op de
hypotheekrente op een
hypoheekbedrag tot maximaal 
€ 150.000. Met de Rabo
GroenHypotheek wil de Rabobank de
verduurzaming van onze woningen
significant versnellen. Kijk voor de
voorwaarden op:
rabobank.nl/groenhypotheek.

KORT

Rabo Business Versneller

DRENTSE
BUSINESS
Onlangs zijn een aantal ondernemers
van Rabobank Emmen-Coevorden aan
de slag gegaan met de 'next step'. Zij
nemen deel aan de Rabo Business
Versneller, een initiatief van de Drentse
Rabobanken samen met de Provincie
Drenthe.

D
oor economische groei
ontstaat ruimte voor
ontwikkeling van bedrijven en
hun ondernemers. De Rabo

Business Versneller heeft als doel
ondernemers te helpen hun organisatie te
versterken. Ondernemers leren in de
praktijk van hun eigen bedrijf én in de
huidige wereld succesvol te zijn.

De Rabo Business Versneller is vooral
praktisch ingericht. Tijdens zes besloten
bijeenkomsten verdiepen ondernemers
zich in hun eigen vaardigheden. Zij leren
om te gaan met eisen die deze tijd stelt
aan bedrijfsstrategieën, marktbenadering
en organisatie. Zij doorlopen stappen,
waarbij de focus ligt op analyse van hun
eigen bedrijf en het ontdekken van
kansen. Vervolgens wordt ieders beste
kans uitgewerkt. Tijdens de workshops kan
snel van gedachten gewisseld worden met

collega-ondernemers.

Heeft u als ondernemer ook belangstelling
voor de Rabo Business Versneller? Neem
contact op met uw accountmanager bij
onze bank.

D
e regels rondom sparen en
beleggen zijn met ingang van
1 januari 2017 herzien. Zo is de
vermogensrendementsheffing

in box 3 (sparen en beleggen) aangepast.
Het heffingsvrij vermogen is verhoogd
naar € 25.000 per belastingplichtige. In
2016 was dit € 24.437. Voor fiscale partners
geldt nu een gezamenlijke grens van
€ 50.000. Eerst was dit € 48.874.
Vervolgens is het vaste rendement (ook
wel forfaitair rendement genoemd) van    

4 procent gewijzigd. Voortaan wordt
gerekend met een rendement dat
gebaseerd is op een in het verleden in de
markt gerealiseerd rendement op sparen
en beleggen. Daarnaast is er een vaste
vermogensmix tussen sparen en beleggen
geïntroduceerd. Deze vermogensmix kent
drie schijven en is afhankelijk van de
hoogte van uw vermogen. Het
belastingtarief blijft 30 procent.
Voor meer informatie:
rabobank.nl/belastingenbox3.



Emmense Uitdaging

D
e Emmense Uitdaging is een
ondernemersnetwerk gericht
op het mooier maken van het
leven van inwoners van

Gemeente Emmen. Rabobank
Emmen-Coevorden ondersteunt dit
initiatief met een bijdrage uit haar
coöperatief dividend. De Emmense

Uitdaging bemiddelt tussen vragen van
maatschappelijke organisaties en aanbod
van bedrijven en hun maatschappelijk
verantwoord ondernemen. De Emmense
Uitdaging matcht beide werelden door
het bemiddelen in materiaal, menskracht,
middelen en kennis. Dit alles met gesloten
beurzen. Via www.emmenseuitdaging.nl
kan een maatschappelijke organisatie een
aanvraag indienen. De Matchgroep gaat
de uitdaging met hun netwerk aan.
Inmiddels zijn de eerste matches
gerealiseerd, zie ook
facebook.com/emmenseuitdaging.  

Gastlessen tijdens de Week van het Geld

BANK VOOR DE KLAS

K inderen al op jonge leeftijd
financieel bewust maken en zo
de basis leggen voor financiële

zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Dat
is de achterliggende gedachte van ‘Bank
voor de klas’, een initiatief van de
Nederlandse Vereniging van Banken,
waarbij ook Rabobank-medewerkers naar
basisscholen gaan om gastlessen te geven
aan leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Zij doen
dat tijdens de Week van het Geld, die dit
jaar van 27 tot en met 31 maart
plaatsvindt. Tijdens de les wordt uitleg
gegeven over geld, sparen en lenen. Uit
Nibud-evaluatieonderzoek blijkt dat
leerlingen echt iets opsteken. Twee op de
drie leerlingen zeggen meer te snappen
van geldzaken. Zie ook:
www.bankvoordeklas.nl.

NOTEERT U 11 MAART
VAST IN UW AGENDA?
Speciaal voor u organiseren wij

de Dag van het Vermogen.

Zónder afspraak en geheel

vrijblijvend beantwoorden wij

uw spaar- en

vermogensvragen. Is uw

pensioen goed geregeld?

Overweegt u te gaan beleggen,

maar komt het er niet van? Of

wilt u misschien advies over

sparen voor later? Zaterdag 11

maart bent u van harte welkom

op ons kantoor in Emmen

tussen 10:00-16:00 uur. 

De koffie staat klaar! 

NVM OPEN HUIZEN
DAG OP 1 APRIL
Op zaterdag 1 april is het weer

NVM Open Huizen Dag! 

Een goed moment om

spontaan uw droomhuis te

bezichtigen!

Wilt u dan ook meteen weten

wat u kunt lenen? Wij openen

deze dag ook onze deuren.

Loop zónder afspraak binnen

voor een oriënterend gesprek

met een financieel adviseur.

Tussen 10:00-14:00 uur bent u

van harte welkom in Emmen,

Coevorden en Klazienaveen! 

STARTERSCAFÉ
HYPOTHEKEN
Op zoek naar uw eerste woning

én benieuwd hoeveel u met uw

inkomen kunt lenen?

Rabobank Emmen-Coevorden

organiseert op dinsdagavond

18 april tussen 18:00-20:30 uur

een Starterscafé Hypotheken.

Loop die avond spontaan

binnen bij Stadscafé

Vancouver, Friesestraat 9 in

Coevorden.

Wij drinken graag een kop

koffie met u en helpen met

hypotheekvragen voor uw

eerste woning! Tot ziens!


