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De laatste dagen van het jaar zijn altijd bijzonder. Een goed moment om de balans op te maken.

Wat heeft 2022 jou gebracht? En welke toekomstplannen heb je? In deze MailMoment kijken we

samen vooruit. We wensen je fijne feestdagen en een financieel gezond 2023.

 

Start met goede geldgewoontes

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Januari is een

ideale maand om aan de slag te gaan met

goede gewoontes. Oók financieel. Weet jij

hoe je jouw slechte geldgewoontes kunt

ontdekken én veranderen?

 
Dit zijn onze gouden tips

 

Beleggen in 2023: een vooruitblik

Het was een onrustig jaar op de financiële

markten. De koersen schommelden sterk.

Dat stelde beleggers op de proef om naar de

lange termijn te blijven kijken. Wat

verwachten we van 2023?

 
Lees de visie van onze experts

 

Meer geld overhouden in 2023?



Stel dan een budget in via de Rabo App.

Bijvoorbeeld voor kleding of boodschappen.

Budget overschreden? Dan krijg je een

seintje. Zo houd je meer grip op je geld, en

dat maakt besparen iets makkelijker.

 
Zo werkt Rabo Budgets

 

Heb jij de juiste zorgverzekering?

Je kunt nog tot en met 31 december

overstappen naar een nieuwe

zorgverzekering. Nu alles duurder wordt, is

goed vergelijken extra belangrijk. Weten

waar je op moet letten? We hebben 7 tips

voor je.

 
Bekijk de vergelijkingstips

 

Je gaat jezelf later bedanken!

Je pensioen? Dat lijkt nog héél ver weg. Toch

is het goed om nu al in actie te komen en

iets extra’s op te bouwen. Vaak levert je dat

ook een mooi belastingvoordeel op. Ontdek

je mogelijkheden.

 
Zo bouw je extra pensioen op

 

Bankieren tijdens de feestdagen

Geld overmaken rondom de feestdagen?

Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag

kan het langer duren voor je betaling bij de

ontvanger is. Zorg daarom dat je

betaalopdrachten op tijd verzendt.

 
Lees er meer over

 

Eropuit tijdens de feestdagen?



Tijdens de wintersport of een weekendje

weg geef je al snel meer geld uit dan je

misschien zou willen. Tip: maak vooraf een

vakantiebegroting. Zo houd je jouw

uitgaven in de hand.

 
Lees meer financiële vakantietips

 

Jouw financieel jaaroverzicht

Je ontvangt je Financieel Jaaroverzicht

uiterlijk 1 maart in Rabo Online Bankieren en

de Rabo App. Maak je geen gebruik van

online bankieren? Dan krijg je het overzicht

per post.

 
Zo vind je straks je jaaroverzicht

 

Check je verzekeringen: 8 tips

Maak in de kerstvakantie eens wat tijd vrij

om je verzekeringen door te nemen. Passen

je dekkingen nog bij jouw situatie? Of kun je

ergens op besparen?

 
Bekijk onze tips

 

Nieuws uit jouw regio

Waterland zoekt
ledenraadsleden!

Meedenken, jezelf ontwikkelen, je netwerk

uitbreiden en écht impact maken in de

samenleving. Word jij daar blij van? Sluit je

dan aan bij de Ledenraad van Rabobank. Wij

maken graag kennis met je.

 
Lees meer

 



Veilig omgaan met e-mail

Ontvang je een e-mail? Let dan op onderstaande punten.

De Rabobank vraagt je nooit om vanuit een e-mail direct in te loggen in Rabo Online Bankieren.

De Rabobank vraagt je nooit naar beveiligingscodes.

Beveiligingscodes zijn je pincode, toegangscodes of de inlog- en signeercodes. Dit zijn codes die je met je Rabo

Scanner aanmaakt. Geef deze codes nooit door aan anderen.

Vertrouw je een e-mail niet? Stuur deze dan door naar valse-email@rabobank.nl en verwijder de e-mail hierna

direct.

Vertrouwelijkheid

De informatie in deze e-mail kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien je

deze e-mail onterecht ontvangt, verzoeken wij je de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren

door het bericht te retourneren.

 
Veiligheid Wijzigen e-mailinstellingen Afmelden voor MailMoment
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