EXECUTION ONLY OVEREENKOMST Schuurman Financieel Advies
Execution only is een vorm van dienstverlening waarbij de klant alles beslist en de
financiële onderneming alleen de orders van de klant uitvoert. Execution only is dan ook
bedoeld voor die mensen die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het
algemeen en die weten welke specifieke financiële producten hen passen.
Met deze vorm van dienstverlening komen wij tegemoet aan de wensen van diegenen die
zelf direct verantwoordelijk willen zijn voor het afsluiten en het beheer van hun
verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten waarin wij bemiddelen.
Deze overeenkomst betreft de bemiddeling via Schuurman Financieel Advies en haar
websites die onder AFM vergunningnummer 12020501 staan ingeschreven
Execution only houdt in:
•

Dat wij uitsluitend bemiddelen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen
u en de verzekeraar, de bank of enige andere aanbieder van financiële producten;

•

Dat u van ons alle productinformatie ontvangt van de door u gekozen aanbieder;

•

Dat wij u niet adviseren en derhalve ook niet kijken naar andere en/of betere
oplossingen en voorwaarden, zodat wij niet aansprakelijk zijn als achteraf blijkt
dat het financiële product niet aansluit bij uw persoonlijke situatie of dat er betere
alternatieven mogelijk waren;

•

Dat wij u niet informeren over de eventuele fiscale gevolgen van de aanschaf van
het financiële product.

•

Het afsluiten van het financiële product van uw keuze kunnen wij alleen indien wij
een agentschap hebben van de aanbieder van het financiële product.

Akkoordverklaring:
•

Aan u is een Dienstverleningsdocument uitgereikt. U begrijpt de inhoud en gaat
hiermee akkoord.

•

De Wet op het financieel toezicht verplicht ons om u er nadrukkelijk op te wijzen
dat advisering geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening. Bij Execution only
is de dienstverlening beperkt tot bemiddeling en serviceverlening. U gaat hiermee
akkoord.

•

U verklaart dat u goed op de hoogte bent:
o Van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële
producten bij u passen;
o Van de fiscale wetgeving omtrent het financiële product van uw keuze;
o Van uw financiële positie.
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Op deze opdracht zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing die zijn te
downloaden op onze website www.schuurmanfinancieeladvies.nl.
U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden en de privacy statement.
U heeft de privacy statement van ons apart ontvangen zodat duidelijk is hoe wij met uw
persoonlijke en financiële gegevens omgaan.

Het betreft het Financiële product: ………………………………………………………………………

Akkoord opdrachtgever(s):
De inhoud van deze Execution only overeenkomst is gelezen, begrepen en uitdrukkelijk
aanvaard voor akkoord. Door ondertekening geeft u tevens opdracht voor aanvang van
de werkzaamheden.
Plaats:

Datum:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Plaats:

Plaats:

Handtekening:

Handtekening:
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