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Beste relatie,

Eind 2015 hebben wij in Zest onze ver-

huizing naar de Kampsingel 5A te Zeven-

aar aangekondigd. Een gewaagde zet 

gezien de economie, maar onze moed is 

beloond! Onze vestiging is een prachtige, 

laagdrempelige locatie geworden waar wij 

onze klanten met trots verwelkomen! We 

horen vaak van klanten hoe prettig het is 

dat wij letterlijk al onze onderdelen samen 

hebben ondergebracht. Wij hebben nu alles 

onder één dak op het gebied van fi nanciële 

zaken en in de praktijk merken we dat we 

zo nog klantgerichter kunnen werken. Voor 

de particuliere én de zakelijke klant. Onze 

medewerkers staan altijd voor u klaar om te 

helpen of om een passend advies te geven.

En als dat u beter uitkomt, komen onze 

adviseurs ook ’s avonds bij u thuis.

Eindelijk trekt de
economie weer aan…
Wij van S-Fin & Myburgh ervaren de ontwik-

kelingen in de economie ook. We hebben

het natuurlijk druk met het regelen van ver-

zekeringen en bankzaken voor onze klanten.

Maar ook steeds meer mensen vinden ons 
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Heerlijk 

om te mogen

werken in 

deze markt!

als ze een nieuwe hypotheek nodig hebben. 

Onze adviseurs kunnen namelijk precies 

vertellen welke hypotheek het best past bij 

bepaalde wensen en situaties. Hierbij 

worden verschillende aanbieders vergeleken,

zodat u zeker kunt zijn van het beste, on-

afhankelijke en professionele advies. Als u 

dus binnenkort uw droomhuis ziet of denkt 

aan een verbouwing, loop dan vooral even 

bij ons binnen. Een goed advies kan u geld 

besparen, én voorkomen dat u in de toe-

komst voor verrassingen komt te staan.

Ook deze editie van Zest staat weer 

vol interessante artikelen. U kunt bij-

voorbeeld lezen wat S-Fin & Myburgh 

allemaal doet in Zevenaar en omstreken

om dicht bij de mensen te staan. En 

waarom het administratiekantoor Adferm

zo’n succesvolle aanvulling is. Na het lezen

van dit magazine kent u S-Fin & Myburgh

hopelijk nog beter. 

We wensen u heel veel leesplezier en graag 

tot ziens in ons pand in het hart van het 

mooie Zevenaar.
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