
<aanspreking>,
wat staat er op úw

 bucketlist?
Over enkele maanden is het zover: dan is uw woonkrediet 
afbetaald! Met het extra geld dat elke maand vrijkomt, 
kunt u misschien wel één van uw dromen realiseren: van 
een eigen appartement aan zee tot een make-over van 
uw interieur.
Waar u ook van droomt, bij Crelan denken we graag met 
u mee over een slimme belegging, een goed spaarplan 
of een voordelige financiering. Zo vinkt u ondertussen 
uw verlanglijst verder af.

Maak een afspraak!
Bel mij op <telefoonnr> 
of mail naar <e-mail>.

<Naam>
<adres>
<postcode> <plaats>



Zin om uw weekends voortaan aan de kust te spenderen? 
Misschien ziet u een appartement aan zee als de ideale 
plek om tot rust te komen, of als een investering om te 
verhuren. Bij Crelan luisteren we graag als eerste naar uw 
plannen voor een tweede verblijf.

Appartement 
aan zee? Check!



Nu uw woning is afbetaald, bent u klaar voor een nieuwe 
start… maar misschien geldt hetzelfde voor uw woning. Van 
een kleine opfrisbeurt over een grondige renovatie tot een 
duurzame verbouwing. We bekijken graag welke financiering 
voor u het voordeligst is: een nieuw woningkrediet, een 
heropname van uw huidige lening of een renovatiekrediet. 

Een duurzame  
 verbouwing van uw huis? 
 Check!



Deden de recente hete zomers u van een eigen zwembad 
dromen? Crelan helpt u het hoofd koel houden  
en een stukje paradijs in eigen tuin te financieren.  
Met eigen middelen? Of toch via een lening?  
We geven u een antwoord op al uw vragen. 

Een frisse duik in uw 
 eigen zwembad? Check!



Door elke maand een bedrag te beleggen op de 
financiële markten, streeft u een hoger rendement na. 
Onze beleggingsexperts staan u bij om een sterke en 
diverse portefeuille samen te stellen, helemaal afgestemd 
op uw persoonlijke situatie. 

De boeiende wereld van 
 beleggen verkennen? 
 Check!



De wereld ontdekken terwijl u uw vertrouwde huishouden 
bij de hand heeft? Ontdek hoe reizen een nieuwe 
dimensie krijgt dankzij een mobilhome of een caravan. 
En maak van Crelan de eerste stop op uw avontuur. 
We staan u bij met advies over de fi nanciering en de 
verzekering.

Een rondreis met uw
 hele hebben en houden?
 Check!



Hebt u kinderen die bouwen of verbouwen? Dan is het 
fijn om ze dat extra duwtje in de rug te geven! Zo legt u 
de fundering voor hun toekomst. Wij denken met u mee 
over een plan van aanpak.

Hoofdsponsor worden 
 van uw kinderen? Check!



U wilt ook later volop van het leven genieten? Spaar dan 
nu al voor een zorgeloos pensioen. Pensioensparen of 
langetermijnsparen? Wij helpen u om de beste én fiscaal 
interessantste keuze te maken.

Een avontuurlijk 
 pensioen? Check!



Misschien beslist u wel om minder te werken en meer tijd 
te maken voor uw hobby’s. Wat betekent dat voor uw 
geldreserves of pensioen? Kom even langs, dan planten 
we samen het zaadje dat uw droom tot iets moois laat 
uitgroeien. 

Helemaal opgaan in uw 
 passie? Check!



In uw dromen toert u al jaren rond in uw favoriete 
oldtimer ... Waarop wacht u nog om een versnelling 
hoger te schakelen? Denk niet alleen aan de financiering, 
maar ook aan onderhoud én verzekeringen. 
Wij staan u bij met raad en daad.

Rondcruisen in de 
 wagen van uw dromen? 
 Check!



U hebt zin voor ondernemen en een passie voor 
brouwen? Kriebelt het om uit een ander vaatje te tappen 
en uw creaties te laten proeven door een groter publiek? 
Verwezenlijk uw droom met het advies 
van uw Crelan-agent.

Eindelijk uw eigen baas 
 worden? Check!



 En, wat staat 
 bovenaan úw 
 bucketlist?
Wij horen het graag. 
Samen maken we uw 
droom waar.

Samen anders bankieren




