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’Een eerlijk advies’
ULVENHOUT - Al vijfentwintig
jaar lang geeft Corrie van Cadsand klanten financieel advies.
Het werd voor haar nu tijd om
een nieuwe uitdaging aan te
gaan. Vanaf vandaag (woensdag 31 maart) is Corrie daarom
werkzaam als financieel adviseur/planner, op 't adres Hoogsteen 5 in Ulvenhout.
,,Ik heb al die jaren met veel
plezier bij verschillende banken gewerkt'', vertelt Corrie.
,,Maar de laatste tijd had ik
moeite om, vanwege al die
woekerpraktijken, trots te zijn
Corrie van Cadsand is sinds
vandaag (31 maart) zelfstandig financieel adviseur.
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op mijn vak.'' Dat resulteerde
voor Corrie in een sabbatical
van een half jaar. ,,Ík vertrok
naar Santiago de Compostela,
met de vraag: 'Wat wil ik?'. En al
lopend kwam ik tot de conclu-

Corrie van Cadsand
start als zelfstandig
financieel adviseur
sie dat er met mijn vak niks mis
is. Het waren vooral de ondoorzichtige
provisiepraktijken
waar ik moeite mee had.'' De
knoop werd snel doorgehakt.
,,Bij thuiskomst heb ik er alles
aan gedaan om zo snel mogelijk voor mezelf te gaan begin-

Deze actie loopt van woensdag 31 maart t/m 2e paasdag.
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Fauteuil Ernie
In wit leder met RVS onderstel, ca. 63 cm breed.
Tevens leverbaar binnen 4 weken in zwart.

Van 399 voor 299

269

nen. Vanaf nu sta ik op eigen
benen, met een nieuwe en
mooie uitdaging'', aldus Corrie.
Men weet vaak niet van wat er
speelt met de financiën. ,,Vroeg
of laat krijgen mensen behoefte
om het een en ander te weten
over hun financiële stand van
zaken. Daar wil ik graag bij helpen en begeleiden.'' Tijdens 'n
kennismakingsgesprek wordt
een en ander vrijblijvend uitgelegd. ,,We bouwen zo vertrouwen in elkaar op, en de kosten
zijn gelijk bekend.'' In een eindrapport wordt alles nogmaals
duidelijk toegelicht. ,,Ik verkoop pertinent geen producten, maar geef een betrouwbaar
objectief antwoord op iemands
vraag'', verzekert ze tot besluit.
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Eetkamerstoel Clermont
In leder met poten in RVS, in diverse
kleuren binnen 4 weken leverbaar.

Leverbaar binnen

WEKEN

Van 179 voor 139

125

Eetkamertafel Palermo
In gezandstraald acacia, kleur
smoke, ca. 220 x 100 cm, in diverse
afmetingen verkrijgbaar.

Van 799 voor 549

495
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Eetkamerstoel Bilzen
In microvezelstof donker bruin, voorzien van parketwielen. Tevens leverbaar in licht bruin en lava.

Van 139 voor 99
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Hoekcombinatie Vador
In stof, ca. 278 x 198 cm breed. In diverse stoffen en kleuren
verkrijgbaar. Excl. sierkussens.

Van 999 voor 799

Van 1.299 voor 999

899

Dressoir Zanzibar
In eiken, kleur zand.
Ca. 224 cm breed.
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Dat is thuiskomen met
Kom Paasprofiteren bij Sanders in Breda!
Waar zoekt u de mooiste meubels met de paasdagen? U vindt de Paasbestedeals bij
Sanders Meubelstad in Breda! U kunt rekenen op maar liefst 10% korting op de hele
meubelcollectie. Zorg dus dat u er als de kippen bij bent!
Kruisvoort 42 • 4814 RZ Breda • Kijk voor koopavonden en openingstijden op
www.sanders-meubelstad.nl en/of www.sanders-keukenstad.nl
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* Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden.
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