DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Introductie
U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen
wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.
Kerngegevens
De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in onze dienstenwijzer. U vindt hier informatie
over onder meer de adresgegevens, onze klachtenregeling en het registratienummer
waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Onze gebruikelijke dienstverlening
Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw
specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied
van verzekeringen en financieringen als volgt van dienst.
- Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze klant;
- Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant deze wensen kan
realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een
aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in onze
advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting
aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen;
- Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiële instelling waarbij deze
overweegt een financieel product te kopen.
- Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem gewenste financiële product.
Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het
betreffende product. Ook staan wij onze klanten bij wanneer zij veranderingen willen
aanbrengen in dit product. Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet
doen op de verzekering. Bijvoorbeeld ingeval van overlijden. Ook in die situaties
proberen wij onze klanten zo goed mogelijk bij te staan in de contacten met de
betreffende financiële instelling.
Hoe worden wij beloond?
Als kantoor maken wij kosten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de
kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een
financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘provisie’. De financiële
instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product.
Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Deze wijze
van vergoeding noemen wij ‘declaratie’ of ‘vast tarief’. In de meeste gevallen zal het tot gevolg
hebben dat de prijs van het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Bijvoorbeeld
doordat de premie of rente lager wordt. Ook combinaties van deze vergoedingen zijn binnen
ons kantoor mogelijk. Aan het begin van onze werkzaamheden zullen wij u adviseren welk
beloningssysteem voor uw situatie passend is.
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U ziet exact wat onze kosten zijn
Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen
ziet u exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze
bemiddeling aan te schaffen. Er zijn dus 3 mogelijkheden:
 U kiest voor de traditionele beloningswijze, t.w. provisie. De provisie zal bijna altijd
door de financiële instelling verwerkt zijn in de prijs van het product. Voor complexe
producten hanteren wij per productsoort maximale provisiebedragen die wij als
passende vergoeding aanmerken. Wij hanteren hiervoor ons Reglement Passende
Provisie.
 U kiest voor betaling van onze kosten rechtstreeks aan ons op basis van
urendeclaratie. Wij maken vooraf een schatting van alle uren die binnen ons kantoor
besteed zullen worden aan de advisering en bemiddeling m.b.t. het financieel product.
Deze uren zullen aan u kenbaar gemaakt worden. Wij houden hierbij een onder- en
bovenmarge aan van max. 20%.
Uurloon administratieve medewerkers bedraagt € 65,=
Uurloon adviseurs / management bedraagt € 125,=.
In dit tarief zijn ook onze algemene kantoorkosten verwerkt.
Uitgangspunt voor dit beloningssysteem is dat het zowel voor u als voor ons kantoor
een reële vergoeding betreft.
Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een
vergoeding verschuldigd voor de terzake dit dossier verrichte uren.
 Een andere mogelijkheid is dat wij vooraf een vast tarief overeenkomen voor onze
dienstverlening. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is in dat geval niet
afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële
instelling afsluit of het aantal uur dat wij daarvoor nodig hebben. Ook als er via onze
bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding
verschuldigd. Vooraf ondertekent u een opdrachtbevestiging en ontvangt u een nota
met het overeengekomen vaste tarief.
Vragen?
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust.
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