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Wat doen wij voor u? 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In deze informatiegids informeren wij u over onze werkwijze. Financieel advies betekent meer dan 
Alleen het afsluiten van een financieel product, het financieel advies moet uw Doelstelling laten 
uitvoeren. Doel is dat we er zeker van zijn dat de oplossing (lees: het product)  die u afneemt via 
ons of een andere instelling aansluit bij uw werkelijke wensen. Om dit te bereiken hebben we een 
vijfstappenplan ontwikkeld.  
 
1. Wij geven financieel advies op het gebied van Hypotheek, Pensioen, Vermogensopbouw, 
Inkomensrisico’s, Risicoplanning, Budgettering, Uitvaart, Zorg en Financiële Administratie.  
2. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te 
maken krijgt. Waarna wij een oplossing zoeken voor het Financiële risico die kunnen ontstaat. 
3. Voor blijvende ondersteuning, nazorg, beheer en de Financiële Administratie hebben wij een 
Financieel Service Abonnement. Zie hiervoor de website www.schuurmanfinancieeladvies.nl  
4. Of u kiest ervoor de nazorg en beheer van financiële producten te betalen via uurtarief en 
provisie op schadeverzekeringen. 
5. Ook kunt u bij ons terecht voor aankoop begeleiding/bemiddeling van u particuliere woning. 
 
Wie zijn wij 
Schuurman Financieel Advies BV 
Bezoek adres: 
Walstraat 67 7061 CA Terborg 
Telefoon:0315-341975 E-mail: info@schuurmanfinancieeladvies.nl 
Website www.schuurmanfinancieeladvies.nl  
 
Onze bereikbaarheid 
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze klanten. Bovenstaand treft u onze contact gegevens. 
U kunt ons bereiken op Ma t/m do 9.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 
Wij hebben op ons bezoekadres aan de Walstraat 67 in Terborg inloop tijden van dinsdag t/m 
vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur verder is ons kantoor aan de Walstraat alleen geopend op 
afspraak, neem hiervoor met ons contact op per mail of telefoon. 
 
Registratie AFM 
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening. 
Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12048203. 
Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten 

- Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen 
- Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen 
- Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen 
- Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen 
- Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende producten 
- Adviseren en bemiddelen in hypothecair krediet 
- Adviseren en bemiddelen in consumptief krediet 
- Adviseren en bemiddelen in betaalrekeningen 
- Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen 
- Adviseren en bemiddelen in elektronisch geld 
- Adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen 

Welkom bij Schuurman Financieel Advies BV 
Veel van mijn klanten willen graag rust in de financiële huishouding, 

 Het moet eenvoudiger en overzichtelijker is een vaak gehoorde uitspraak. 



Aard van onze dienstverlening 
Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:  
Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s. 
1. Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig heeft en geen advies wenst, kunnen wij 

de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (‘execution only’). 
2. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen 

bij het vergelijken en selecteren van de beste optie. 
3. Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel advies/product. 
4. Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het 

verzekeren van bepaalde risico’s. 
5. Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het 

afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het 
moment dat het betreffende product is afgesloten. 

Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor u verzorgen: advies, afsluiten en 
begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld 
denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product, of aan het 
in behandeling nemen van een schade. 

Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening 
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, 
vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel 
mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan 
kunt u zich wenden tot: 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
Tel. 070 – 333 8 999 
www.kifid.nl 
Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.01.7999 
 
Kamer van Koophandel 
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer: 
09220310 KvK te centraal Nederland. 
 
Adviesvrij 
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting 
hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of 
verzekeringsmaatschappijen. 
 
Geen zeggenschap 
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder 
van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf. 
 
Selectie van aanbieders  
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en 
verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij samen met een aantal 
voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. 
Op onze website www.schuurmanfinancieeladvies.nl kunt u onze huidige keuze zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
Onze beloning 
Wij brengen de kosten van onze dienstverlening rechtstreeks bij u in rekening. Voordat wij aan de 
opdracht beginnen, maken we een inschatting van de dienstverlening en de kosten die daarmee 
gemoeid zijn. U weet dus van tevoren wat u gaat betalen. Op het moment dat er meerwerk 
ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, ontvangt u hierover vooraf een bericht van 
ons. 
 
Onze kwaliteit 
Ons bedrijf is aangesloten bij: 
Stichting Erkend financieel adviseur (www.seh.nl)  
Stichting Erkend Hypothecair Planners (www.hypothecairplanner.nl) 
Gecertificeerd aankoopbegeleider ( www.aankoopbegeleider.nl ) 
Permanent actueel door Fintool.nl 
 
Vroegtijdige beëindiging van de werkzaamheden 
Er kunnen, onverhoopt , situaties ontstaan waardoor u besluit niet langer van 
onze dienstverlening gebruik te maken. Is dit het geval voordat het advies en 
bemiddelingstraject is afgerond, is ons kantoor gerechtigd u een factuur 
te sturen op basis van de werkelijk gemaakte uren. Wij berekenen hiervoor een 
uur tarief. In geval dat de adviesfase is afgerond en de bemiddeling niet binnen drie 
maanden tot stand komt, zullen wij u een nota sturen op basis van de werkelijk 
gemaakte uren, op dezelfde wijze als bij een tussentijdse beëindiging van de 
opdracht. 
 
Bijzonderheden voor Hypotheek Advies 
 
Financieringsvoorbehoud hypotheek en overige verplichtingen 
Bij het afsluiten van de koopovereenkomst voor een woning wordt normaal 
gesproken een ontbindende voorwaarde opgenomen met betrekking tot de 
benodigde financiering. Binnen een bepaalde periode moet dan duidelijk zijn of 
er wel of geen financiering kan worden verkregen. De adviseur spant zich 
er toe in om voor de datum van verstrijken van de ontbindende voorwaarden, 
duidelijkheid te hebben of uw financieringsaanvraag kan worden gerealiseerd. 
Onze adviseur kan echter nooit garanderen dat dit binnen de betreffende termijn 
lukt , omdat dit mede afhankelijk is van de snelheid van de betreffende financiële 
instelling waar de aanvraag wordt gedaan. Ons kantoor kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor het verlopen van de ontbindende voorwaarden en de 
consequenties die dit met zich meebrengen. U kunt er zeker van zijn dat de 
adviseur en zijn medewerkers alles in het werk zal stellen om een sluitende financiering voor het 
verlopen van de ontbindende voorwaarde te realiseren. 
 
Fouten of vertraging veroorzaakt door de Bank, Geldverstrekker of Verzekeraar 
Het kan voorkomen dat de maatschappij waarbij wij voor u de bemiddeling hebben aangevraagd 
fouten of vertraging veroorzaakt. Hierdoor moet de adviseur meer uren maken om dit recht te 
trekken. Mocht dit meer dan vijf uur extra werkzaamheden bedragen dan kan de adviseur u 
hiervoor extra belasten. 
Dit klinkt vreemd omdat een ander de fout maakt. Maar er mag vanaf 2013 geen geldstroom meer 
zijn tussen de adviseur en de aanbieder van de bemiddeling. 
U kunt deze extra kosten dan wel zelf bij de aanbieder weer verhalen. 
 
Annuleringskosten van de geldverstrekker of verzekeraar 
Wanneer u een getekende offerte annuleert kan het zijn dat de maatschappij u annuleringskosten 
in rekening brengt. Dit komt vooral voor bij hypotheekoffertes. 
Het kan zelfs zo zijn dat u de bescheiden die in de offerte staan genoemd hebt aangeleverd voor de 
hypotheek en dat zij aanvullende formulieren verlangen. Het is dan niet zo dat u kunt zeggen ik 
kan hier niet aan voldoen en ik annuleer de offerte. Zij brengen dan toch de annuleringskosten in 
rekening. 



    
 
 
Gecertificeerd aankoopbegeleider 
Schuurman Financieel Advies heeft een Gecertificeerd aankoopbegeleider voor de particuliere 
woning. Hij begeleidt u bij de aankoop van de woning. Wat mag u van hem verwachten: 
-Vanaf de 2e bezichtig van de woning gaat hij mee. 
-Het beoordelen van de aankoopwaarde van de woning 
-Het verstrekken van adviezen om tot aankoop van de woning te komen 
-Het desgewenst voeren van de onderhandelingen met verkoper(s) of diens vertegenwoordigers 
-Controle van de in het kader van de aankoop relevante conceptovereenkomsten 
-Begeleiding bij de afwikkeling van de aankoop waaronder begrepen: 

- Beoordeling van de koopovereenkomst 
- Aanvraag woonvergunning 

Wij adviseren u te allen tijde een bouwkundige keuring te laten verrichten en hiertoe een 
bouwkundige in te schakelen. 
 

 
Onze tarieven 
Informatie over onze tarieven 
U betaalt voor onze dienstverlening via de premie (provisie), of door middel van declaratie (fee- 
fixed-fee) of via een abonnement. Een combinatie is ook mogelijk. De dienstverlening van 
Schuurman Financieel Advies bv bestaat uit  Oriënteren, Inventariseren, Rapportage & bespreking, 
Bemiddeling en blijvende ondersteuning. Met behulp van onderstaande tarieven geven wij u inzicht 
in de kosten voor onze dienstverlening. 
Schuurman Financieel Advies werkt met de volgende tarieven: 
- Schade producten gerelateerd tarief (provisie) 
- Abonnementstarieven voor blijvende ondersteuning 
- Uurtarief (fee) - Standaardtarief (fixed-fee) 
Product gerelateerde tarieven 
U betaalt ons kantoor een vergoeding voor het advies en bemiddeling (regie), evt. via de premie 
(ingebouwd) bij een schadeverzekering. Schuurman Financieel Advies ontvangt van de verzekeraar 
een deel van de premie als product gerelateerd tarief. Schuurman Financieel Advies heeft de 
mogelijkheid om deze producten provisievrij aan te bieden; hiervoor verwijzen wij u naar ons 
abonnementen overzicht. 
Abonnementstarieven 
Voor onze abonnementstarieven en mogelijkheden verwijzen wij u naar het overzicht “ 
abonnementen overzicht” op onze website www.schuurmanfinancieeladvies.nl. Hierin staan de 
verschillende abonnementsvormen incl. kosten overzichtelijk opgesteld. 
Uurtarief (fee) 
Onze uurtarieven zijn als volgt: 
- Financieel advies uren € 125,-, - Administratie uren € 70,- 
- Fiscale uren € 125,-, - Reis uren € 50,- 
Voorafgaand aan het adviestraject en / of dienst spreken wij het te hanteren tarief per product of 
dienst af en geven wij een indicatie van het aantal uren dat wij in rekening zullen brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opslag voor Schuurman Financieel Direkt 
Wanneer u geen Financieel Service Abonnement wenst te hebben en kiest voor de nazorg op 
uurtarief hanteren wij een opslag van 25% op bovenstaande tarieven. 
Deze kosten zijn voor het beheer/nazorg van het financieel product in de eerste drie jaar daarna 
gaan de kosten op uurtarief. 
 
Dienstverlening op maat 
Wanneer u kennis of ervaring heeft over bepaalde financiële advies gedeelten dan kunt u deze 
adviezen achterwege laten en krijgt u korting op de advieskosten. 
We noemen dit ook wel het verkorte advies traject, De ervaring en kennis over een bepaald 
onderdeel zal dan gezamenlijk besproken worden. 

Doe Het zelf korting op advies & Bemiddeling 
Wanneer u de documenten die nodig zijn voor het advies en bemiddeling traject aanlevert volgens 
de aangeven manier via mail of uploaden via de website dan worden de gewerkte uren voor de 
adviseur minder en krijgt u korting op de advieskosten. 

Korting voor het aanbrengen van alle schadeverzekeringen 
Mocht u alle schadeverzekeringen van u woning in beheer willen geven bij Schuurman Financieel 
Advies dan krijgt u als nieuwe klant korting op de advieskosten. 

Financieel Service Abonnement 

Wat is een Financieel Service Abonnement? 
Via het Financieel Service Abonnement maken wij afspraken over de financiële dienstverlening die 
hoort bij bepaalde onderdelen zoals Hypotheek, Pensioen, Schadeverzekeringen, Fiscale 
werkzaamheden, Vermogensproducten, Uitvaart, Inkomensvoorzieningen en Risicoverzekeringen. 
Dit wordt ook wel de nazorg genoemd. Per onderdeel of module hebben wij een toelichting 
gemaakt welke werkzaamheden er precies onder vallen. Zie hiervoor de website. 
 
Waarom een Financieel Service Abonnement? 
Het is meestal zo dat, wanneer je een verzekering afsluit, je extra geld betaald in de vorm van 
provisie als kosten voor de Financieel Adviseur. Tegenwoordig zijn er ook Financieel Adviseurs die 
zonder provisie werken. Je betaalt dus eigenlijk zo’n 20/25% minder voor je verzekeringen en in 
plaats daarvan betaal je een vast bedrag (abonnement) voor de verdienste van de Financieel 
Adviseur. Dit is eigenlijk altijd goedkoper en het is een vast bedrag. 
Daarnaast als de adviseur kiest voor provisie, kiest hij dan voor de verzekering en maatschappij 
die het best bij de klant past of gewoon voor die met de meeste provisie? Een klant moet hier niet 
over hoeven te twijfelen. Hij moet er zeker van zijn dat de adviseur primair zijn belangen dient en 
niet die van de verzekeringsmaatschappij. Bij een vast bedrag aan beloning in de vorm van een 
abonnement per maand is deze financieel adviseur niet meer afhankelijk van een percentage van 
de premie of van de verzekeringsmaatschappij of de hoeveelheid aan polissen. 
 
Voor wie is het Financieel Service Abonnement? 
Het Financieel Service Abonnement is bedoeld voor particulieren en ZZPers die de werkzaamheden 
voor de financiële dienstverlening willen uitbesteden aan een financieel adviseur. Zij kunnen per 
onderdeel aangeven welke module met werkzaamheden zij willen laten verzorgen. 
Ook is er voor de particulier en ZZPer een fiscale module, voor hulp bij de aangifte 
inkomstenbelasting, voorlopige teruggave en de toeslagen. En voor de ZZPer is er ook een 
financiële administratie module, hierin worden de werkzaamheden voor de financiële administratie 
afgesproken het boeken van de facturen het maken van de jaarverslag en de aangifte 
inkomstenbelasting plus de evt. BTW opgave. De ZZPer kan zelf kiezen wat hij zelf wil doen en wat 
hij wil laten doen. De hoogte van het maandbedrag is afhankelijk van de werkzaamheden die de 
Financiële administrateur moet verrichten. Schuurman Financieel Advies kan de werkzaamheden 
van de Financiële Administratie module uit besteden aan een ZZPer financiële administratie waar 
wij een afspraak mee hebben gemaakt voor de werkzaamheden. 
 
 
Voor nadere uitleg zie www.schuurmanfinancieeladvies.nl 
 
 
 



Uw persoonsgegevens 
Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u 
in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw 
kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en 
vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw 
bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, 
bijvoorbeeld door middel van een verzekering. 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om 
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en 
organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen 
nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring 
ondertekend. 
 
Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens? 
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te 
maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste 
financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het 
verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering. 
 
Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit 
advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, 
geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de 
uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid. 
Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te 
kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een 
verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde 
van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw 
contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken. 

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om 
een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door 
die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te 
voeren. 
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te 
voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben 
gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben 
ontvangen. 
Wat zijn uw rechten? 
-U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet 
ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen. 
-U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit 
overzicht verstrekken wij u kosteloos. 
-Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben 
verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen 
ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn. 
-Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, 
dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw 
verzoek. 
 
A) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. 
Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet 
aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit 
verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen. 
 
b) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld 
uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw 
verzoek uitvoeren. 
 



c) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw 
verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron 
waaruit wij deze informatie hebben ontvangen. 
 
Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het 
gebruik daarvan? 
Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er 
zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar 
liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel 
op te lossen en u een compleet beeld te schetsen. 
 
Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in 
het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet 
onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op 
wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden 
beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. 
 
Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u 
mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren. 
 

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan 
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te 
gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw 
persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best 
doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 
Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, 
dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij 
beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. 
Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn 
omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Beëindigen van de Financiële Dienstverlening: 
Wanneer u de Financiële  Dienstverlening via ons kantoor beëindigd zullen de afgesloten financiële 
producten niet meer onder onze nazorg/beheer vallen. Wij zullen de gegevens dan verwijderen uit 
ons CRM systeem. Voor de nazorg en beheer van u financiële producten zult u dan een ander 
financieel adviseur of kantoor moeten zoeken waar de financiële producten kunnen worden 
ondergebracht. 
 
Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen 
We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat 
veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u 
meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een 
persoonlijk gesprek. 
 
 
 
Ondertekenen: 
Hieronder ondertekend u voor gezien. 
 
 
 
 
Naam:     Naam: 
Datum:     Plaats: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Stel zelf uw Service abonnement samen 
 

 

 

 
 

Basis Select ZZP-er 

Korting eenmalig Financieel Advies ✔ ✔ ✔ 

Vergelijken van financiële producten ✔ ✔ ✔ 

Jaarlijks update gesprek ✔ ✔ ✔ 

Klantportaal & nieuwsbrief per kwartaal ✔ ✔ ✔ 

Beheer schadeverzekeringen ✔ ✔ ✔ 

Pensioen en doorlopende financiële planning 
 

✔ ✔ 

Verbouw- en duurzaamheidsplan 
 

✔ ✔ 

Inkomens- en risico verzekeringen 
 

✔ ✔ 

Aangifte inkomsten belasting 
 

✔ 
 

 
€34,50 €44,50 €59,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
De toelichting over wat er onder het Service abonnement valt kunt u lezen bij de downloads. 
 
 
 


