Meer grip op uw geld?
Bel het Nibud!
Veel mensen voelen zich onzeker over hun financiën. Dat gevoel wordt nog
eens versterkt door de berichten over de kredietcrisis. Wilt u grip krijgen
of houden op uw geld? Volg dan onderstaande tips. Of bel het Nibud. Dat
kan op elke werkdag van 9 tot 5 uur op het gratis nummer: 0800-221 21 21.
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Bel gratis het Nibud: 0800-221 21 21. Elke werkdag bereikbaar! www.nibud.nl
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