
Een nieuwe bank 
in de buurt!

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

U bent altijd welkom. Loop gerust binnen.

HypotheekDesk Neede
Borculoseweg 1
7161 GP Neede
T 0545-820998
E info@hypotheekdeskneede.nl
I www.verzekering-eibergen.nl



Kom naar de opening
op 23 april !

Goed nieuws! RegioBank is nu ook bij
u in de buurt. Vanaf 15 maart 2016 zijn 
wij Zelfstandig Adviseur van RegioBank.
Voortaan kunt u bij ons dus terecht
voor al uw financiële zaken. Zowel
particulier als zakelijk.

Een bank waar u zich thuis voelt
RegioBank is geen dure bank met
marmeren vloeren en een beurs-
notering in New York. RegioBank is
een nuchtere buurtbank, en daar zijn
we trots op. Wij voelen ons betrokken
bij de omgeving, we weten wat er
speelt en kennen de gewoonten.
Een bank zonder poespas en gedoe,
die dichtbij de mensen staat en waar
persoonlijk advies voorop staat.
Dat is wat we zijn.

Voor al uw geldzaken
Krijg ik een bankpasje? Kan ik internet-
bankieren? Geven jullie hypotheek-en
spaaradviezen? Het antwoord is drie
keer ja. RegioBank heeft alle bank-
producten in huis. Uw zaken regelen
we met veel persoonlijke aandacht
en altijd tegen heldere voorwaarden
en gunstige tarieven.

Gratis Overstapservice
Overstappen is een fluitje van een cent
met onze Overstapservice. Met deze
service is uw overstap snel en een-
voudiggeregeld. U hoeft niet bang te
zijn dat u iets over het hoofd ziet. De
eerste dertien maanden na uw over-
stap houdt RegioBank in de gaten of
alle bedrijven en instanties uw reke-
ningnummer goed hebben gewijzigd.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies of een kop ko�e. We zien
u graag komen.
Kom naar de feestelijke opening tussen
11 uur en 15 uur op 23 april a.s. U mag
ons natuurlijk ook bellen op
0545-820998. U bent van harte
welkom!

Vlnr.: Melanie Jansen, Ruud Brinkers, Cindy van Vonno, 
Max Wekking en Albert Rutgerink.


