
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

085 - 303 62 73 

info@versgil.nl 

www.versgil.nl 

A. Hofmanweg 5a 

2031 BH  Haarlem 

Al ligt de route vast, het uitzicht verandert steeds 



Over VersGil 
  

Leid het leven dat u wilt. 

 

VersGil Financiële diensten helpt hier bij door overzicht en inzicht te creëren in de persoonlijke financiën. Ons 

doel is ervoor te zorgen dat u in iedere fase van uw leven voldoende geld heeft om de dingen te doen die u moet 

én wilt doen. Door onze dienstverlening bent u nog beter in staat om op financieel terrein de juiste keuzes te 

maken.  

 

Iedereen komt in zijn of haar leven in aanraking met verwachte of onverwachte life events. Deze gebeurtenissen 

hebben doorgaans veel impact op uw financiën. Denk aan het starten van een onderneming, de aankoop van 

een woning, pensionering of eerder stoppen met werken, nalatenschap, studie van de kinderen, 

arbeidsongeschiktheid of een echtscheiding. VersGil Financiële diensten zorgt ervoor dat u op voorhand weet 

waar u aan toe bent, zodat u de gevolgen kunt overzien en bewust kunt omgaan met uw financiën. 

 

Een financieel plan of advies is niet eeuwig houdbaar, maar erg dynamisch en dient continu gemonitord te 

worden. Uw privésituatie is namelijk aan verandering onderhevig en ook de wet- en regelgeving blijft 

veranderen. Door periodiek uw financiële situatie te actualiseren, kunnen wij tijdig bijsturen mocht dat nodig 

zijn. 

 

VersGil Financiële diensten is volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan enige financiële instelling. Onze visie is 

dat de aangedragen oplossingen flexibel en inzichtelijk, maar vooral passend moeten zijn. Door onze 

onafhankelijk positie kunnen wij steeds de producten selecteren die het beste voldoen aan deze eisen. 

 

Daarnaast verzorgen wij op het gebied van persoonlijke financiën diverse kennis- en vaardigheidstrainingen voor 

verschillende opdrachtgevers. 

 

Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen zorgen we ervoor dat wij permanent op de hoogte zijn van de 

actuele ontwikkelingen op ons vakgebied. Ook zijn wij aangesloten bij de beroepsorganisatie voor gecertificeerd 

financieel planners (FFP) en de stichting voor erkend financieel adviseurs (SEH). 



Diensten 

 

 

 

 

  

 

 

Financiële planning 

 

Met een financieel plan krijgt u inzicht in wat u 

nu, maar ook later, te besteden heeft en waar uw 

financiële risico’s op korte en (middel) lange 
termijn liggen. 

Vermogen 

 

Wij helpen u bij het structureren van uw ver- 

mogen en geven advies over de juiste aanpak 

voor u zodat uw vermogen groeit naar het be-

nodigde niveau met het gewenste risico. 

Hypotheek 

 

Wilt u een woning kopen of verbouwen, heeft u 

een beleggingspand op het oog of wilt u be-

sparen op uw hypotheeklasten? Wij baseren ons 

hypotheek advies op uw persoonlijke wensen. 

Pensioen 

 

Wanneer u met pensioen gaat is het belangrijk 

om voldoende geld te hebben, zodat u kunt blij-

ven leven zoals u wilt. Wanneer wilt u stoppen 

met werken en wat is voor u voldoende geld? 

Belastingen 

 

Wij verzorgen de aangifte inkomstenbelasting. 

Daarnaast helpen we u met de juiste strategie 

om uw vermogen van A naar B te krijgen en 

hierbij zo min mogelijk belasting te betalen. 

Verzekeringen 

 

De toekomst kunnen we niet voorspellen. 

Daarom helpen we u bij het bepalen van de 

(financiële) risico’s zodat u kunt beslissen of u dit 

wilt afdekken met een verzekering of niet. 

Echtscheiding 

 

Bij een echtscheiding komt er een hoop op u af 

en moet er veel geregeld worden. Emotioneel 

heeft u al genoeg te verwerken. Wij helpen u bij 

het financiële aspect. 

 
Trainingen 

 

Wij verzorgen uiteenlopende kennis- en vaardig-

heidstrainingen, zowel in company als open in-

schrijving, voor diverse gerenommeerde finan-

ciële opleidingsinstituten. 



 

  

Kennismaking 

 

Wij starten met een kennismakingsgesprek. Dit 

gesprek is voor onze rekening en bedoeld om 

vrijblijvend met u te bespreken of onze dienst-

verlening past bij uw wensen en behoeftes. 

Inventarisatie 

 

Door met u in gesprek te gaan en informatie te 

verzamelen, inventariseren wij uw huidige 

financiële positie, uw wensen, doelen en 

dromen. 

Bemiddeling 

 

Uit ons advies komen actiepunten naar voren 

hoe u het beste uw wensen en doelen kunt 

realiseren. Indien gewenst kunnen wij deze 

actiepunten voor u (laten) uitvoeren. 

Advies 

 

Wij stellen een gedegen en duidelijk financieel 

plan of advies op, waarin u wordt geadviseerd 

over verschillende mogelijkheden om uw wens-

en en doelen te verwezenlijken. 

Beheer 

 

Een financieel plan of advies is dan ook erg dy-

namisch en periodiek onderhoud is van belang 

zodat wij tijdig kunnen bijsturen waar nodig. U 

neemt alleen af waar u behoefte aan heeft. 

Analyse 

 

In deze fase beoordelen wij of uw huidige situatie 

is afgestemd op uw wensen en doelen, in 

samenhang is met uw risicoprofiel en of u uw 

huidige situatie fiscaal kunt optimaliseren. 

 

Werkwijze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team 

Erik Gillissen FFP 

Oprichter / Financieel planner  

 

Erik is na zijn studie Economie & Recht in 2008 begonnen in de financiële dienstverlening. Als 

allround adviseur voorziet hij zijn relaties al geruime tijd van advies op het gebied van 

persoonlijke financiën. Erik woont samen in Haarlem, is getrouwd en geniet in zijn vrije tijd 

van een sportief sociaal leven, waarbij wintersport geen jaar wordt overgeslagen. 

 

E-mail: erik@versgil.nl 

Mobiel: 06 148 893 54 

Paul Verspoor FFP 

Oprichter / Financieel planner / Docent 

 

Paul startte in 1994 zijn loopbaan als financieel adviseur en even later tevens als docent. Hij 

kenmerkt zich door zijn klantgerichtheid en vakkundigheid. Met zijn enthousiasme, ervaring 

en humor is hij een inspirator voor veel cursisten. Omdat een adviseur en trainer nooit ‘klaar’ 
is, vindt hij het een vanzelfsprekendheid zichzelf te blijven ontwikkelen middels vakgerichte 

trainingen. 

 

E-mail: paul@versgil.nl 

Mobiel: 06 533 987 44 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenties 

“Hij is prettig in de communicatie, spreekt een taal die ook niet financiële mensen begrijpen en zet je wensen helder op een rijtje. 

Daarnaast denkt hij aan financieel voordeel op gebieden waar je zelf nog niet eens aan gedacht hebt toegepast op jouw situatie. Ook 

houdt hij goed bij wat nog loopt en wanneer het handig is om weer te zitten. Kortom: achteraan bellen of bang zijn dat er dingen 

blijven liggen behoren tot het verleden met de adviseur. Wij noemen hem ‘onze beste investering ooit’ en dat maakt hij keer op keer 
waar.” 

  

“De adviseur is een echte professional! Hij heeft ons op rustige en deskundige wijze geadviseerd, waarbij hij alles tot in de puntjes heeft 

uitgelegd. Hij heeft ons ontzorgd op verschillende vlakken, waardoor de aankoop van ons huis een stuk minder stressvol is verlopen. 

Dit is mede te danken aan zijn uitstekende bereikbaarheid.” 

  

“VersGil werkt zeer professioneel. Er wordt uitgebreid de tijd genomen om je op een deskundige wijze te adviseren. Ik heb het proces 

om de hypotheek rond te krijgen als zeer prettig ervaren, dit komt voornamelijk omdat VersGil je compleet ontzorgd en altijd de tijd 

neemt om vragen te beantwoorden. Ik zou VersGil aan iedereen adviseren!” 

  

“The advisor works very professionally and has strong attention to detail. He shows himself as a trusted advisor and thinks through the 

entire process in a sophisticated way. Also, he's very patient and explains everything in detail. The advisor is always reachable through 

phone, email or Whatsapp. Lastly, he looks for the best mortgage option in a short term but also long term.” 

 

“Zeer persoonlijke benadering, kundig en ruimte voor vragen. Er wordt door de adviseur veel tijd geïnvesteerd in de analyse van de 

financiële situatie.” 

 

“The advisor has just helped my partner and I secure the mortgage for our first home. As expats, we needed a lot of guidance in terms 

of the process and regulations, and the advisor provided a really prompt, friendly and professional service – we’d have no hesitation in 
recommending him.” 

Benieuwd wat onze relaties over ons zeggen? 

Bekijk onze reviews op Advieskeuze.nl 



 

 

Zonder doel voor ogen, is iedere richting goed 
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