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Thuis in uw wereld

Een aandeel in elkaar

Uw financiën, onze zorg
U werkt hard voor een doel: uw patiënt proberen beter te maken en daarin succesvol te
zijn. Wat levert het u uiteindelijk op? Voldoening, trots, geld? Maar weet u ook hoe het staat
het met uw financiële gezondheid? En die van uw onderneming?
Antwoord op uw financiële vragen
Onze adviseurs van de Medicidesk begrijpen hoe belangrijk het is om thuis te zijn in de
wereld van de gezondheidszorg. En om met u mee te denken. Ze weten welke financiële
mogelijkheden en regelingen er zijn voor medici. Ze kunnen antwoord geven op uw
vragen over uw persoonlijke en eventuele zakelijke financiële situatie.
Maak kennis met de adviseurs van de Medicidesk
●

Ze kennen de medische wereld en de financiële uitdagingen van medici.

●

Ze zijn sparringpartner voor alle financiële vraagstukken.

●

Ze hebben toegang tot een groot netwerk door samenwerking met diverse
brancheorganisaties en een landelijk netwerk van Medicidesks.

●

Ze zijn persoonlijk betrokken bij u en uw omgeving.

Medicidesk Leiden-Katwijk
Bij de Medicidesk krijgt u concrete adviezen en individuele oplossingen. Uw financiën zijn
onze zorg. Ons team bestaat uit specialisten op verschillende financiële vakgebieden. Op
de foto op de voorkant ziet u van links naar rechts:
●

Wouter Keulers, Accountmanager Private Banking

●

Lisette de Groot, Financieel Adviseur

●

Martijn Starre, Accountmanager Zakelijke Relaties

●

Marjan van Harskamp, Financieel Adviseur

●

Henk Tukker, Accountmanager MKB

●

Lisbet Elderhorst, Financieel Adviseur

●

Marco Vervloet, Assistent Accountmanager Private Banking

Maak nu een afspraak
Wij zijn telefonisch te bereiken via (071) 700 60 00. U kunt ook mailen naar
Medicidesk.LeidenKatwijk@rabobank.nl.

Thuis in uw
privésituatie
Een huis kopen: ook voor A(N)IOS en tijdelijke contracten
U kunt ook een hypotheek afsluiten als u in opleiding bent tot
medisch specialist of als u werkzaam bent als arts met een
tijdelijk arbeidscontract. De adviseurs van de Medicidesk hebben
specifieke kennis van medici en medici in opleiding. Ze weten
daardoor wat er in uw situatie mogelijk is.
Voordelen van een hypotheek bij de Rabobank
●

Vrijblijvend oriënteren tijdens het inloopspreekuur op
woensdag, donderdag en vrijdag. Kijk voor de tijden en
locaties op www.rabobank.nl/inloopspreekuur. U kunt ook
een afspraak maken voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

●

Betaal tot € 350,- minder advieskosten als u zelf online
documenten uploadt ter voorbereiding op een
adviesgesprek.

●

Hypotheek binnen een week: in 7 dagen zorgen we er samen
voor dat u een getekende hypotheekofferte heeft.

●

Een hypotheekofferte van de Rabobank geeft de garantie dat
u een hypotheek kunt krijgen en uw droomhuis kunt kopen.

Uw financiële toekomst
De adviseur van de Medicidesk geeft u inzicht in uw huidige
financiële situatie. Maar kijkt ook naar uw toekomstplannen en
hoe u die kunt realiseren. Bijvoorbeeld door vermogen op te
bouwen voor de studie van uw kinderen, een aanvulling op uw
pensioen of om eerder te stoppen met werken. De Medicidesk
brengt de mogelijke financiële risico's in kaart en adviseert hoe u
daarmee om kunt gaan. Hetzelfde geldt voor advies bij
veranderingen in uw gezinssituatie.

Thuis in uw wereld
De adviseurs van de Medicidesk zijn uw sparringpartners. Ze
bieden oplossingen voor uw persoonlijke en zakelijke financiële
vraagstukken:
●

Inkoop in een maatschap of Medisch Specialistisch Bedrijf.

●

Overname van een praktijk inclusief eventuele
goodwill-financiering.

●

Oprichten van een HOED of GOED.

●

Aanschaf van medische apparatuur.

●

Keuze tussen werken in loondienst of als zelfstandig
ondernemer.

●

Financieringsmogelijkheden voor startende ondernemers.
Zowel voor een zakelijke financiering als voor de financiering
van een woning.

Advies op maat en dagelijkse bankzaken
U kunt terecht bij de Medicidesk voor financiële vragen over uw
privésituatie en voor vragen over uw onderneming. Maar ook
voor praktische zaken zoals het regelen van uw betalingsverkeer
en de financiering van uw woning. Wilt u meer weten over uw
financiële toekomst? Bijvoorbeeld over uw pensioen
en eventueel eerder stoppen met werken. De Medicidesk heeft
voor u een advies op maat.
Trends, ontwikkelingen en netwerken
Kennis delen is goud waard. De Rabobank heeft veel
branchekennis, die we graag met u delen. Deze kennis kunt u
direct toepassen binnen uw organisatie. Daarnaast organiseert
de Medicidesk regelmatig bijeenkomsten. Om kennis te delen
en vakgenoten te ontmoeten.
Met de Medicidesk van de Rabobank staat u er niet alleen voor!

www.rabobank.nl/leidenkatwijk

