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Master in Persoonlijke Financiële Planning 

Spreker 

http://www.frame-pfp.be/
mailto:bieke.godts@frame-pfp.be


Als je zaait kan je oogsten.    

Geduld en tijd zijn hierbij een belangrijke factor. 

Zorgeloos beleggen bestaat niet.  

Bij ons  kan u rekenen op een open- en duidelijke 

communicatie.   In een eerste vrijblijvend gesprek 

wordt duidelijk of uw doelstellingen haalbaar zijn. 

Welke koers u kiest en waar uw behoeften, 

verwachtingen en verlangens liggen moet in detail 

besproken worden. 

De manier van samenwerken om uw vermogen 

succesvol op te bouwen en te beheren is belangrijk. 

Vertrekken van de huidige situatie  

We brengen de situatie “zoals ze is” in kaart, stellen 

optimalisaties voor en beginnen dan samen te bouwen 

aan het bereiken van uw doelstellingen.  

Persoonlijke Financiële Planning 

is onze werkwijze sinds 1998  

Elke situatie is anders en vraagt om een persoonlijke 

benadering.  

De aanpak verschilt van individu tot individu.  

Na de publicatie van mijn boek in 2007   

“Pensioen : een uitdaging of een dilemma ? “ is de 

pensioenwetgeving constant in beweging.   

Het essentiële vermogen om comfortabel te leven 

vergroot en de stijgende levensverwachting na uw 

pensioen heeft impact op het kapitaal dat u nodig 

heeft.    

Hoe ziet uw situatie eruit ?   

Pensioenopbouw 

Belangrijke aanbiedingen 

Onze Nieuwsbrief bestaat al 10 jaar  

Abonnementen voor follow up op maat 

Financial DNA meet risicotolerantie voor de portefeuille 

Begeleiding emigratiedossiers 

Wij hebben toelating in heel Europa om verzekeringen af  

te sluiten 

        Onze klanten zijn mensen die nadenken en het 

verschil maken.  Particulieren en zelfstandige 

ondernemers, KMO’s , vrije beroepen, expats 

(English, Français, Español, Português, Deutsch) en 

mensen die willen emigreren.    Ook jonge gezinnen 

hebben er belang bij om elkaar op een goede 

manier te beschermen en te zorgen voor de 

kinderen door het gezinsvermogen veilig te stellen.    

Elke generatie heeft zijn uitdagingen.  Op de website 

vindt u informatie betreffende 4 generaties en de 

‘critical life events’ verbonden aan deze levensfases.  

        Mensen vragen wel eens hoeveel ze besparen als ze 

een financieel planner raadplegen. Dat is zeer 

verschillend omdat elke situatie anders is. 

Afhankelijk van  de mogelijkheden, de grootte van 

uw vermogen en de levensfase waarin u zich bevindt 

is dit anders.  Meerdere klanten bespaarden reeds 

meer dan 50.000 € en voor enkelen liep dit zelfs op 

tot over de  500.000 € … 


