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Financieel Planner Majorie Molegraaf: ‘Het gaat om wensen en doelen’

Inzicht, overzicht, rust
Ook vermogende mensen hebben zo hun zorgen. Over het in stand houden van
hun bezit, fiscale aspecten, de nalatenschap, bedrijfsopvolging en vooral: heb
ik het wel goed geregeld? Majorie Molegraaf is Financieel- en Estate Planner
bij Pyxis Adviseurs in Bussum. Vermogensregie is haar dagelijkse werk met
als beloning: rust voor de cliënt.
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liggen en je nalatenschap is niet geregeld? Wat

is om te doen. Waar de klant dus blij van wordt.’
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Aan een degelijk financieel plan gaan gesprekken
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Beste deal

Majorie legt uit dat het meeste werk gaat zitten

nanciële planning leggen wij maar al te graag op

‘Het gaat om wensen en doelen,’ zegt Majorie. ‘De
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het bordje van mensen die er verstand van heb-
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Lanschot Bankiers en je begrijpt dat de regie over
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een persoonlijk advies en een plan van aanpak.
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‘Droge materie’

Wat kun en móet je doen? Vanuit die “foto”
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Als ik tussen neus en lippen door de term ‘droge

projecteren wij de toekomst. Inzicht en overzicht
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materie’ laat vallen, kijkt Majorie mij vorsend aan,

geven, daarmee creëer je rust.’
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