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Geachte Heer Snoey Kiewit,

CARING CAPITAL VIEWCARING CAPITAL VIEW
Goudlokje en de drie bankenGoudlokje en de drie banken
Eind jaren negentig was het sprookje van
Goudlokje en de drie beren erg populair onder
economen. Het gaat over Goudlokje, die in het
huis van drie beren komt, waar drie bordjes pap
klaar staan.
Lees verder

IVM Caring Capital laat relatiesIVM Caring Capital laat relaties
kennismaken met duurzaam rijdenkennismaken met duurzaam rijden
Op woensdag 11 juni 2014 verzamelden zich
26 cliënten en andere relaties van IVM Caring
Capital bij het Tesla Service Center in
Amsterdam-Zuidoost. Zij waren ingegaan op
een uitnodiging van de vermogensbeheerder
om kennis te maken met de 'Driving Experience
Ontdek Elektrisch'. 
Lees verder

Europese Hof: uitstaande vakantiedagenEuropese Hof: uitstaande vakantiedagen
overleden werknemer zijn vooroverleden werknemer zijn voor
erfgenamenerfgenamen
Als een werknemer overlijdt, wat gebeurt er
dan met zijn of haar niet opgenomen
vakantiedagen? Zijn die opeisbaar door de
erfgenamen, of is dat een voordeeltje voor de
werkgever? Verschillende rechters in
verschillende Europese landen waren op dit
punt tot verschillende uitspraken gekomen.
Lees verder

 Gemeenschap van goederen, ondanks 36Gemeenschap van goederen, ondanks 36
jaar apart wonenjaar apart wonen
Hoe hard telt het principe van gemeenschap van
goederen bij mensen die niet op huwelijkse
voorwaarden zijn getrouwd? Heel hard, zo blijkt
uit een recente uitsprak van het Gerechtshof
Den Haag, dat in hoger beroep een eerdere
uitspraak van de Rechtbank vernietigde. 
Lees verder

Steeds meer miljonairs in NederlandSteeds meer miljonairs in Nederland
Vorige week publiceerden Capgemini en RBC
Wealth Management het World Wealth Report
2014. Belangrijkste conclusie voor Nederland:
het aantal vermogende particulieren is met 16,5
procent gestegen, waardoor er nu 173.000
miljonairs zijn in ons land.
Lees verder

Huizenprijzen stijgen weer,Huizenprijzen stijgen weer,
hypotheekverstrekkers reageren traaghypotheekverstrekkers reageren traag
Op 20 juni jl. maakte het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) bekend dat bestaande
koopwoningen afgelopen maand 1,4% duurder
waren dan in mei 2013. Daarmee werd de één
maand daarvoor ingezette trend van stijgende
huizenprijzen voortgezet. 
Lees verder
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