
Financieel Regisseur
Financiële zaken onder controle



Wat doet een  
Financieel Regisseur?

Een Financieel Regisseur is uw financieel vertrouwenspersoon, die meedenkt

over risico’s en verzekeringen, uw hypotheek en pensioen regelt en alles

rondom uw belastingaangifte uit handen neemt.

Een nieuw pensioenstelsel, veranderende woningmarkt, allerhande

duurzaamheidseisen, het financiële plaatje wordt steeds complexer.

Een Financieel Regisseur kan hierbij helpen door overzicht en inzicht te

creëren en zaken als de hypotheek, pensioen, verzekeringen en de

belastingaangiften uit handen nemen.

Daarnaast kan een Financieel Regisseur u helpen een totaaloverzicht te

krijgen van uw financiën en u op basis daarvan begeleiden bij huidige en

toekomstige financiële keuzes.



Doorlopend inzicht met het 
Persoonlijk Financieel  
Dashboard
Het PFD geeft volledig inzicht in uw financiële situatie van nu, met een

vergezicht tot ver na uw pensioenleeftijd. Door aan de verschillende financiële

knoppen van dit Dashboard te draaien, worden vele mogelijke scenario’s

zichtbaar, ook bij eventuele onvoorziene situaties zoals werkloosheid,

arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Op basis van die scenario’s kunnen financiële keuzes gemaakt worden,  

die in lijn zijn met uw toekomstplannen. Of dit nu gaat om groei van uw

onderneming, of m.b.t. het maken van privé keuzes.

Welke financiële keuzes kunt u nu maken
om uw gewenste toekomstplannen te realiseren?



Voor wie?

Iedere particulier of zelfstandig ondernemer, die overzicht wil in zijn of haar

financiële situatie. Dit kan eenmalig zijn om uw huidige financiële status in

kaart te brengen, voor het bepalen van de juiste hypotheek of verzekeringen.

Het is ook mogelijk doorlopend inzicht te krijgen in uw financiën om op die

manier toekomst plannen te maken, zowel privé als bedrijfsmatig.

Startende ondernemers kunnen terecht voor alle mogelijke adviezen rondom

het opstarten van een eigen bedrijf.

Wilt u...

Eerder stoppen met 

werken?

Kleiner of juist

groter wonen?

Investeringen  

plannen?

Kinderen  

ondersteunen

met studie of een

hypotheek?

Inzicht in  

groeimogelijkheden?

Gedroomde  

grote reis

waarmaken?

Of financiële rust,  

ook in tijden van

onzekerheid?

Wilt u...



Wie is Stefan?

Vanuit mijn rol als (overkoepelend) manager 

ben ik bekend met het opzetten van een bedrijf, 

beleid bepalen, nieuwe dienstverleningen 

opzetten, verbeterprocessen bewerkstelligen, 

veiligheidsplannen implementeren. Deze

kennis koppel ik graag aan mijn financiële 

kennis om (startende) zelfstandig

ondernemers vanuit een brede visie te 

ondersteunen.

Ik ben in het bezit van alle vanuit de Wet 

financiële dienstverlening vereiste

Na 15 jaar werkervaring als financieel adviseur op het gebied van hypotheken, 

financial planning, vermogen, schadeverzekeringen en bankzaken, heb ik 

mijn eigen bureau opgezet. Mijn doel is om cliënten, zowel particulieren als 

zelfstandig ondernemers, te begeleiden in het inzichtelijk maken van hun 

financiële situatie in de hele breedte. Financieel inzicht geeft rust en dat 

creëert weer vrijheid om bewust keuzes te maken voor nu en in de toekomst.

“Wat zou u werkelijk willen 

doen als u zeker weet dat alles 

financieel onder controle is en 

u zich geen zorgen hoeft te 

maken over de financiële situatie, 

waarbij u altijd met uw Financieel 

Regisseur kunt overleggen over 

de keuzes die u wenst te maken?”



Diensten van 
Stetera Finance & Investments

Financieel totaaloverzicht

Hypotheken, pensioenen en verzekeringen

Advies (startende) zelfstandig ondernemers

Belastingaangifte

Abonnementen PFD  

(3-jaarlijkse financiële planning)

M 06 11 44 14 23

I info@stetera.nl


