Overeenkomst Financieel Service Abonnement
Deze overeenkomst betreft een

¨ nieuwe overeenkomst
¨ wijziging

|Klantnummer

Ondergetekende:

Schuurman Financieel Advies B.V.
Een besloten vennootschap gevestigd te Terborg ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Centraal Gelderland onder nummer
82641137, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.G.D. Schuurman, Hierna te noemen “SFA”.
en

Aanvrager
Naam en voorletters

|¨ vrouw

Adres

|Postcode

Plaats

|Nationaliteit

E-mailadres

|Geboortedatum

BSN nummer

|¨ ID-kaart

Telefoonnummer(s)

|Mobiel

Handelsnaam

|KVK nummer

Alleenstaand

Gehuwd (op huwelijksvoorwaarden)

geregistreerd partnerschap

¨ man

¨ Paspoort

Samenwonend

Hierna te noemen “afnemer”

Partner
Naam en voorletters

|¨ vrouw

Adres

|Postcode

Plaats

|Nationaliteit

¨ man

Geboortedatum
BSN nummer

|¨ ID-kaart

E-mail

|Mobiel

¨ Paspoort

Hierna te noemen “afnemer”

Zijn overeengekomen:
Artikel 1: Omschrijving van de diensten en Tarief
Financieel Service Abonnement
Ingangsdatum Abonnement

Paraaf afnemer:

______________

Per Maand

¨ Financieel Basis Abonnement

€ 34,50

(inclusief Assurantie belasting en BTW)

¨ Financieel Select Abonnement

€ 44,50

(inclusief Assurantie belasting en BTW)

¨ Financieel ZZper Abonnement

€ 59,50

(inclusief Assurantie belasting en BTW)
Paraaf SFA:

Toelichting van de verschillende abonnementen kunt u downloaden via onze website.
Artikel 2: Privacy wetgeving
Hierbij geeft de aanvrager en partner toestemming voor de volgende handelingen.

Toesturen van nieuwsbrief via de E-mail op het gebied van financieringen, fiscale wetgeving, verzekeringen,
aanvullend pensioen, financiële administratie, telecom energie, veiligheid, duurzaamheid en aan/verkoop woningen.
Daarnaast geven zij specifiek akkoord voor het gebruik van E-mail adressen en klantportaal om te communiceren met ons
kantoor voor financieel advies, bemiddeling, administratieve werkzaamheden en promotionele uitingen.
Legitimatie zal worden gebruikt voor bemiddelen van financiële producten en met communicatie belastingdienst.
Persoonlijke, financiële en administratieve gegevens zullen worden bewaard zolang dit wettelijk noodzakelijk is, daarna
worden deze persoonlijke en financiële gegevens uit ons klanten bestand gehaald.
Artikel 3: Inlog Module
Via de website van www.schuurmanfinancieeladvies.nl kan de afnemer inloggen voor mijnportaal. Hier zijn de gegevens van de
Financieel Service Abonnementen zichtbaar met daarbij de bemiddelde financiële producten.

Artikel 4: Algemene voorwaarden
De afnemer(s) is ermee bekend dat overeenkomst wordt gesloten op basis van de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden. De
afnemer verklaart dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden en dat hij ermee akkoord
gaat dat zij onderdeel uitmaken van de abonnement overeenkomst. Opvraagbaar op www.schuurmanfinancieeladvies.nl . (opvraagbaar
per mail)

Artikel 5: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst gaat in per 1ste van de maand en heeft een minimale duur van 1 jaar en zal daarna stilzwijgend worden verlengd met
eenzelfde periode. Eventueel opzeggen is na het eerste jaar per maand schriftelijk mogelijk met inachtneming van 1 maand.
Financiële producten zullen dan elders ondergebracht dienen te worden. Hier zal de aanvrager en partner zelf voor zorg dragen. Wanneer
dat niet gebeurt zal het beheer en de nazorg op basis van het uurtarief worden gefactureerd.

Artikel 6: Betaling
Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging via Schuurman Financieel Advies B.V. aan Schuurman Financieel Advies B.V.
om de betreffende bedragen inzake het afgesloten Financieel Service Abonnement af te schrijven van het rekening nummer dat staat
vermeld op de Sepa verklaring ten name van de afnemer. U heeft een terugboeking mogelijkheid van 56 dagen.
Betaling

¨ maand
¨ halfjaar

¨ kwartaal
¨ jaar

Handtekening afnemer naam

Handtekening afnemer naam

Handtekening Schuurman Financieel Advies B.V.

Datum

Plaats

Namens Schuurman Financieel Advies B.V.

Ondertekening.

Bijlage Sepa verklaring voor de machtiging van automatische betaling.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

