Dienst verlenings document
Productsoort:
Wij bieden u diensten aan op gebied van:
1.
2.
3.
4.
5.

Hypotheken
Levens verzekeringen
Schade verzekeringen
Sparen en betalen
Consumptief krediet

Advies en bemiddeling en of nazorg:
Onze dienstverlening bestaat uit werkzaamheden met betrekking tot :
Advies
Bemiddeling
Doorlopende begeleiding

Wij verzoeken u:
Op het moment dat er in uw privé situatie een verandering voordoet, ons daar direct van op de hoogte te
stellen. In het bijzonder de zaken die van invloed zijn op uw financiële situatie, zodat wij samen met u uw
toekomst perspectief in beeld kunnen brengen.

Aanbieders:
In ons advies betrekken wij een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen. Zie onze
dienstenwijzer. Deze is eveneens op de website te vinden en wordt regelmatig aangepast.

Provisie:
Wij werken zowel op provisie basis als op fee basis, voor hypotheken hanteren wij fee basis; voor hypotheken
tot € 400.000 rekenen wij 1.25%. Met een minumum fee van € 1500,00. Over hypotheken boven de € 400.000
wordt in samenspraak met u een fee bedrag afgesproken. Bij overige complexe producten zullen wij vooraf met
u bespreken of u een fee of provisie wilt betalen. De provisie is afhankelijk van de hoogte van de
verzekeringspremies of verzekerde som. Daarnaast verschilt de provisie per product (soort) per aanbieder. Als
u een keuze heeft gemaakt voor een specifieke dienst en product, informeren wij u wat ons kantoor aan
provisie ontvangt. De wijze van beloning of de exacte provisie die wij van de maatschappij ontvangen wordt
geleverd met de offertes.
Hypotheken en of complexe producten zij maatwerk, wij zoeken uit wat er bij uw situatie op dit moment het
beste past. Uw eerste gesprek is altijd vrijblijvend, mocht er na dit gesprek een tweede afspraak gemaakt
worden dan is dat niet vrijblijvend. Ons uurtarief is € 100,00 per uur. Dit wordt niet in rekening gebracht als u
besluit om met ons verder te gaan. Mochten wij tot overeenstemming met u komen dan zullen wij voordat er
aan de werkzaamheden begonnen wordt u een persoonlijk dienstverleningsdocument toezenden waarin de
aard en reikwijdte van onze dienstverlening toegespitst , op uw specifieke situatie, uiteen wordt gezet, zodat u
precies weet wat wij voor u doen en hoeveel u ons daarvoor betaald.
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