Toelichting op de diensten en tarieven van Honig en Honig
Waarom deze toelichting?
Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit document geeft een beschrijving
van de diensten die wij voor u als klant kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop wij worden beloond
en over de hoogte van onze beloning.
Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen
verwachten. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Inleiding
1. Wie zijn wij?
1.1 Hoe kunt u ons bereiken?
1.2 Deskundigheid en kwaliteit
1.3 Onze relatie met financiële instellingen

2. Onze dienstverlening

2.1 Schade-, inkomens- en zorgverzekeringen
2.2 Levensverzekeringen en pensioenen
2.3 Hypotheken en consumptief krediet
2.4 Sparen en banksparen
2.5 Beleggen
2.6 Online verzekeren

3. Onze werkwijze

3.1 Oriënteren
3.2 Adviseren
3.3 Bemiddelen
3.4 Onderhoud

4. Wat verwachten wij van u?
5. Hoe worden wij beloond?
5.1 Beloning voor onze diensten door het betalen van een uurtarief
5.2 Beloning voor onze diensten uit provisie
5.3 Beloning voor onze diensten door het betalen van een uurtarief en provisie
5.4 Fiscale aspecten
5.5 Annulerings- en externe kosten

6. Betalingen
7. Beëindiging van de relatie
8. Klachtenregeling
Bijlagen


Voorbeeld tijdbesteding hypotheekadvies

Dit document is puur informatief. Dat betekent dat u door dit document op geen enkele wijze verplicht bent om bepaalde diensten
van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financieel product te sluiten. U bent op geen
enkele wijze aan dit document gebonden. Wel vragen wij u om dit document voor ontvangst te ondertekenen of via de mail de
ontvangst ervan te bevestigen. Dit omdat wij volgens de wetgeving verplicht zijn om aan te tonen dat dit document door ons aan u
beschikbaar is gesteld.
Ondertekening voor ontvangst:
Naam klant:

_____________________________________________

Plaats en datum:

______________________________, ___-___-______

Handtekening klant:

_____________________________________________

Wft AFM 12018846
KvK Alkmaar 37093327
BTW NL8095.51.925.B01
Kifid 300.000069
Rabobank NL18RABO0141266651

Postbus 336 1800 AH Alkmaar
t 072 564 26 69 f 072 564 29 31
info@honigenhonig.nl
www.honigenhonig.nl
ING Bank NL36INGB0683865668

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer D-3239

Inleiding
Per 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht, die onder andere de Wet financiële dienstverlening vervangt.
Wij staan als financieel dienstverlener geregistreerd conform de Wft bij het AFM.
Vanaf juli 2009 kunt u voordat u het adviestraject ingaat voor een financieel complex product onze dienstverleningsdocument (DVD),
welke is gecombineerd met onze dienstenwijzer, via onze site downloaden. Hierin wordt in algemene zin aangegeven wat onze
dienstverlening inhoud.
Dit document is sinds 01-07-2013 een toelichting geworden op het de summiere, maar wettelijk verplichte dienstverleningsdocument
(DVD) van de AFM.
Complexe producten
Met de term complex product wordt een groep van financiële producten aangeduid waarvan informatie gestandaardiseerd wordt
aangeboden. De wetgever heeft verschillende producten aangewezen als complexe producten en zij heeft de mogelijkheid gelaten om
in de toekomst nog andere producten als complex aan te wijzen.
Dit zijn op dit moment complexe producten:

een combinatie van twee of meer financiële producten die tenminste een financieel product omvat dat afhankelijk is van de
ontwikkelingen op financiële markten of andere markten;

een recht van deelneming in een beleggingsinstelling

een levensverzekering, anders dan de verzekering waarbij de verplichting van de aanbieder tot het doen van een uitkering of een
reeks van uitkeringen alleen dan ontstaat, indien het overlijden van degene op wiens leven de verzekering betrekking heeft
plaatsvindt voor de in de polis genoemde datum;

een combinatie van een hypothecair krediet met een levensverzekering als bedoeld onder 3, of met een spaarrekening;

een beleggingsobject;

een ander financieel product dat bij ministeriele regeling wordt aangewezen of een combinatie van een of meer onder 2 tot en
met 6 bedoelde complexe producten met een of meer financiële producten.

Spaarrekeningen met in begrip van de daaraan verbonden spaarfaciliteiten

Effecten

Kredieten waarvan de kredietsom meer dan € 1000 bedraagt

Hypothecaire kredieten

Verzekeringen in verband met het geheel of gedeeltelijk wegvallen van het inkomen van een consument

1.

Wie zijn wij?

Honig en Honig B.V. is een intermediair en adviesbureau op het gebied van verzekeringen en financiële diensten. Ons kantoor is
opgericht in 2000 en telt 3 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in advies, bemiddeling en beheer van de volgende financiële
producten:








Verzekeringen
Pensioenen
Hypotheken
Sparen
Beleggen
Consumptief krediet
Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen/fondsen

Wij onderscheiden in onze dienstverlening twee klantgroepen, particuliere en zakelijke relaties, Onder zakelijke relaties verstaan wij
de ondernemer, het bedrijf en het personeel. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke
wensen zijn onze leidraad. In dit document geven wij aan hoe wij werken en maken u graag wegwijs in ons kantoor.

1.1

Hoe kunt u ons bereiken

Honig en Honig BV
Postbus 336
1800 AH Alkmaar

Bezoekadres
Benedenweg 310
1834 BE Sint Pancras

Telefoon:
Fax:
Internet:
Email:

072-5642669
072-5642931
www.honigenhonig.nl
info@honigenhonig.nl

Openingstijden
Wij zijn op werkdagen geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op afspraak kunnen wij u ook buiten
kantoortijden van dienst zijn. Op zaterdag en zondag zijn wij gesloten.
In geval van spoed en nood
Bij spoedeisende situaties, zoals ongevallen, overlijden of ingrijpende schadegevallen, zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar
via het nummer: 0651-261761. Indien u ons niet kunt bereiken, verzoeken wij u uw boodschap achter te laten op onze voicemail of uw
bericht per sms of e-mail aan ons te versturen. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
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Internet
U vindt onze website op www.honigenhonig.nl. Hierop treft u productinformatie, nieuws en tips aan.

1.2

Deskundigheid en kwaliteit

Deskundigheid en kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel staan. Daarom zijn de volgende registraties, aansluitingen en waarborgen
voor u van toepassing op onze dienstverlening.
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Het
register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt
Financiële Markten via telefoonnummer 0900-5400540.
Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer
12018846.
Wij zijn voorts ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MiFID voor het adviseren over beleggingsfondsen en/of het
doorgeven van orders over beleggingsfondsen aan de aanbieder.
Meer dan ooit zijn de thema's vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit onderwerp van gesprek in onze branche. Kennis vergaren
en actueel houden is een normaal onderdeel van een professionele bedrijfsvoering. De toezichthouder ziet vakbekwaamheid graag
vertaald in het bezit van diploma's en stelt eisen aan de programma's in het kader van de Wft PE. Bij veel kantoren is er een groeiende
behoefte om zich te onderscheiden. Dit doen zij door te investeren in kennis en kunde. Dat zal zich naar de markt uiten in de kwaliteit
van hun advisering, maar ook door het dragen van een keurmerk in de richting van de wetgever, de politiek, de verzekeraars en de
klant.
De belangrijkste doelstelling van dit bedrijvenregister is om een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van het imago van onze
branche. De kwaliteit van de dienstverlening transparanter maken en de klant een extra waarborg voor deskundigheid bieden is de rode
draad in de doelstellingen van alle erkenningsregelingen die de SAR beheert.
Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 37093327.
Gedeponeerde voorwaarden
Wij hebben bij de Kamer van Koophandel onze algemene voorwaarden gedeponeerd onder nummer D-3239, welke van toepassing zijn
op al onze werkzaamheden. Deze voorwaarden kunt u bij ons opvragen of downloaden op onze internetsite.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, welke is ondergebracht bij Schouten Insurance polisnummer
220198. De dekking bedraagt € 1.250.000,=.
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens. Uiteraard gaan
wij hier zorgvuldig mee om. De verwerking van persoonsgegevens heeft ons kantoor aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP) en is geregistreerd onder nummer M1170511.

1.3

Onze relatie met financiële instellingen

Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen voor het afsluiten van financiële producten. Wij
baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een objectieve analyse. Hierbij werken wij met
speciale vergelijkingsprogramma's. Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat past bij uw persoonlijke wensen.
Dit aanbod is afhankelijk van de hoogte van de premie, de (polis)voorwaarden, de service en onze ervaringen met deze aanbieders.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan correcte schadeafhandeling en goede polisadministratie. Omdat wij op deze wijze werken,
kunnen wij als een onafhankelijk adviseur en/of bemiddelaar voor u optreden.
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele aanbieder van financiële producten heeft stemrecht of een aandeel in ons
kapitaal. Onze bedrijfsfinanciering is niet afhankelijk van deze instellingen.
Ons kantoor is adviesvrij. Dit houdt in dat ons kantoor geen enkele contractuele verplichting heeft om financiële producten bij één of
meer financiële instellingen te adviseren of onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering en bemiddeling.
In de bijlagen treft u een overzicht aan van de verzekeraars en/of financiële instellingen met wie ons kantoor direct of indirect
samenwerkt.
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2.

Onze dienstverlening

U kunt bij ons terecht voor advies, bemiddeling en beheer op het gebied van schade-, ziektekosten-, zorg- en levensverzekeringen,
waaronder pensioenen, hypotheken, consumptief krediet, banksparen en spaar- en beleggingsrekeningen.
Dienstverlening en registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
Ons kantoor is ingeschreven in het Wft-register onder nummer: 12018846. Wij hebben de volgende vergunningen, op basis waarvan wij
je mogen adviseren en waardoor wij voor je kunnen bemiddelen in de volgende branches:
Product
Betaalrekeningen
Consumptief krediet
Deelnemingsrechten in
beleggingsinstellingen
Elektronisch geld
Hypothecair krediet
Levensverzekeringen
Pensioenverzekeringen
Premiepensioenvorderingen
Schadeverzekeringen
Spaarrekeningen
Bron: AFM, 01-01-2015

Vergunning
Adviseren en Bemiddelen (2:80)
Adviseren en Bemiddelen (2:80)
Adviseren (2:96)
Adviseren
Adviseren
Adviseren
Adviseren
Adviseren
Adviseren
Adviseren

en
en
en
en
en
en
en

Bemiddelen
Bemiddelen
Bemiddelen
Bemiddelen
Bemiddelen
Bemiddelen
Bemiddelen

(2:80)
(2:80)
(2:80)
(2:80)
(2:80)
(2:80)
(2:80)

Dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico's waar u mee te maken heeft of kunt krijgen en dat wij
u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw (toekomstige) wensen en persoonlijke
omstandigheden.
Bemiddeling houdt in dat wij u onder meer begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met
aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen
zijn.

2.1

Schade-, inkomens- en zorgverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om het verzekeren van uw bezittingen of het beschermen
van uw vermogen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat
door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid.
Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:
1.
Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u
welk deel van de risico's u zou kunnen verzekeren en welke risico's u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
2.
Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
3.
Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee
onnodige premielasten kunt voorkomen.
4.
Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert.
5.
Wij lopen, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden met u door tussen gelijksoortige, concurrerende
verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies om u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze mening
het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.
6.
Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
7.
Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
8.
In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
9.
Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een
risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de
verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie
worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd
bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te
verlenen.
10. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de
verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.
11. Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen.
12. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
13. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw
verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.
14. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.
15. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om
de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van
de afgesloten verzekering.
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2.2

Levensverzekeringen en Pensioenen

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen
om uw pensioen veilig te stellen. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm
van levensverzekering zijn.
Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons desgewenst de volgende dienstverlening verwachten:
1.
Wij inventariseren uw bedrijfs- en/of gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst
onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.
2.
Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico's u kunt verzekeren en welke risico's u zelf kunt dragen.
3.
In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.
4.
Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en
het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.
5.
Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
6.
Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
7.
In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
8.
Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.
9.
Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is
belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het
moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het
belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor
deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
10. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
11. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw
verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.
12. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij onze
relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van
belang zijn voor hun individuele situatie.
13. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door
verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende
financiële instelling.
14. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder
dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële
consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld
afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering
15. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen
van baan.
16. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het
best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.
17. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.
18. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die
noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

2.3

Hypotheken en consumptief krediet

Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u
beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij een dergelijk beslissing moet u als consument op veel zaken
letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de
lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan fiscale
aspecten en het voorkomen van onverantwoorde maandlasten.
Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het
woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het
afsluiten van een krediet.
Indien u ons op het gebied van hypotheken of consumptief krediet inschakelt, kunt u van ons indien u dat wenst de volgende
dienstverlening verwachten:
1.
Wij inventariseren uw bedrijfs- en/of gezinssamenstelling en onderzoeken welke (financiële) voorzieningen u al hebt.
2.
Wij brengen uw financiële positie in kaart, waarbij wij kijken naar uw inkomsten en vaste uitgaven.
3.
Wij inventariseren uw mogelijkheden met betrekking tot de hoogte van het benodigde (hypothecaire) krediet. Daarna beoordelen
wij of het aangaan van een kredietovereenkomst in uw situatie verantwoord is.
4.
Wij onderzoeken welke hypotheek- of kredietvormen voor u van toepassing kunnen zijn, en overleggen met u welke vorm
uiteindelijk wordt gekozen. Daarbij geven wij u informatie over de voor- en nadelen van de verschillende hypotheek- of
kredietvormen.
5.
In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale aspecten zoals die voor uw situatie gelden.
6.
Wij geven u informatie over de verschillen in producten, tarieven en voorwaarden.
7.
Wij informeren en adviseren u over de mogelijkheden voor dekking van het overlijdensrisico ter inlossing van de kredietschuld bij
voortijdig overlijden.
8.
Wij informeren en adviseren u over de mogelijkheden voor dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico ter inlossing van de
kredietschuld bij arbeidsongeschiktheid of ter opvang van de maandelijkse lasten.
9.
Wij informeren u over de verschillende mogelijkheden voor inlossing van het (hypothecaire) krediet.
10. In geval de inlossing geschiedt door middel van een levensverzekering, kunt u van ons de daarvoor geldende dienstverlening
verwachten.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2.4

Wij controleren met u of de aanvraag voor de geldlening correct en volledig is opgesteld en aansluit bij de aanvraag. Indien van
toepassing onderhandelen wij voor u met de geldverstrekker over bezwarende extra voorwaarden.
Wij controleren met u of het dossier alle door de geldverstrekker gevraagde bijlagen en documenten bevat.
In geval van een hypothecair krediet zorgen wij er voor dat de waarde het onderpand, dat dient tot hypothecaire zekerheid,
wordt getaxeerd. De kosten van de taxatie zijn voor uw rekening.
Wij zetten ons maximaal in om de hypotheek onvoorwaardelijk door de bank geaccepteerd te krijgen voor het verstrijken van de
eventuele ontbindende voorwaarden in de koopakte. Het laten verlopen van de ontbindende voorwaarden blijft altijd uw eigen
verantwoordelijkheid.
In geval van een hypothecair krediet controleren wij of de stukken voor het opstellen van de notariële akte door de
kredietverstrekker tijdig bij de notaris worden aangeleverd.
Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij onze
relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van
belang zijn voor hun individuele situatie.

Sparen en banksparen

Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. U kunt ook sparen door gebruik te maken
van bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Het fiscaal vriendelijk opbouwen van vermogen kan vanaf 1
januari 2008 ook door middel van banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van uw
pensioen. Wij beoordelen graag met u of banksparen, in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u.
Indien u ons op het gebied van bancaire producten inschakelt, kunt u van ons, indien u dat wenst, de volgende dienstverlening
verwachten:
1.
Wij inventariseren en onderzoeken welke bancaire producten u al hebt. Tevens onderzoeken wij op welke wijze u uw vermogen
hebt opgebouwd.
2.
Wij onderzoeken vervolgens welke risico’s hieraan verbonden zijn en welke risico’s u wilt lopen.
3.
In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.
4.
Indien u advies vraagt over spaarrekeningen, informeren wij u over de condities van spaarrekeningen.
5.
Indien u advies vraagt over beleggingen, informeren wij u zoveel mogelijk over beleggingsmogelijkheden, zodat u daaruit een
keuze kunt bepalen. Bij het opzetten van een beleggingsportefeuille vragen wij aan experts van de betreffende bank of
beleggingsinstelling om een beleggingsadvies op basis van uw persoonlijk opgegeven profiel en wensen op te stellen.
6.
Wij geven u informatie over de verschillen in voorwaarden van de producten.
7.
Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een rekening.
8.
Wij controleren met u of de aanvraag van een rekening correct en volledig is opgesteld.
9.
In een later stadium controleren wij of de rekening die u van de bank ontvangt conform de aanvraag is.
10. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
11. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaargelden namens onze relaties door een
bank worden belegd, dan begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.
12. Indien de datum waarop een belegging tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering kan
geschieden evenals indien gewenst de mogelijkheden van herbeleggen.
13. Wij controleren of de hoogte van de uitkering correct is, gelet op de voorwaarden zoals die voor u gelden.
14. Indien recht op uitkering ontstaat door overlijden zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de bank in
staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

2.5

Beleggen

U heeft de mogelijkheid om vermogen op te bouwen via beleggingsfondsen. Wij staan u graag bij om te beoordelen of deze producten
geschikt zijn voor u en passen bij uw doelstelling en risicobereidheid. Wanneer u besluit om in beleggingsfondsen te gaan participeren,
begeleiden wij u graag in het contact met de financiële instelling. Desgewenst geven wij de orders voor u door aan deze instelling. Als
ons kantoor namens u orders doorgeeft aan de instelling vragen wij u vooraf om schriftelijke toestemming.
Indien u ons op het gebied van beleggen inschakelt, kunt u van ons, indien u dat wenst, de volgende dienstverlening verwachten:
1. Wij stellen een klantprofiel op waarmee wij uw financiële positie, uw kennis, uw ervaring, uw beleggingsdoelstellingen en uw
risicobereidheid in kaart brengen. U moet die informatie die hiervoor redelijkerwijs relevant is aan ons doorgeven.
2. Op basis van de informatie uit het klantprofiel adviseren wij u over het beleggen van uw gelden in beleggingsfondsen (hierna
ook te noemen: transacties in rechten van deelneming (oftewel: participaties in beleggingsfondsen) van bank(en) en/of
beleggingsinstellingen. Van een advies is sprake indien wij u een aanbeveling doen met betrekking tot een specifiek
beleggingsfonds;
3. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag voor een (beleggings)rekening via welke voor uw rekening en risico
deelnemingsrechten/participaties in beleggingsfondsen worden aangekocht of verkocht;
4. Wij sturen uw aanvraag tot het openen van een beleggingsrekening naar de desbetreffende bank en/of beleggingsinstelling;
5. Wij controleren in een later stadium of de beleggingsrekening die u van de beleggingsinstelling/bank ontvangt, conform de
aanvraag is;
Wij kunnen de volgende orders van u ontvangen:
1. via uw order door middel van een mutatieformulier kunnen wij uw participaties in het ene beleggingsfonds geheel of
gedeeltelijk omzetten naar participaties in een ander beleggingsfonds en/of
2. via uw order door middel van een aanvraagformulier kunnen wij voor u extra participaties kopen in een beleggingsfonds
waarin u al participaties heeft, dan wel in een ander beleggingsfonds
3. Wij geven de van u ontvangen orders vervolgens door aan de desbetreffende financiële instelling; (onder bepaalde
voorwaarden, zie hieronder)
4. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier;
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

2.6

Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop uw (spaar)gelden door een beleggingsinstelling worden belegd, dan
begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling;
Indien wij u een beleggingsadvies geven, voeren wij een geschiktheidstoets uit. Hiermee stellen wij vast of de door ons
geadviseerde transactie gelet op uw beleggingsdoelstellingen en klantprofiel wel geschikt is voor u;
Wij verwachten van u dat u ons voldoende informatie geeft om een geschiktheidstoets te kunnen uitvoeren. Doet u dit niet,
dan kunnen wij geen (goede) geschiktheidstoets uitvoeren en dan mogen wij op grond van de wet geen advies geven over een
beleggingsfonds of een order ontvangen en/of doorgeven.
Indien wij uitsluitend orders ontvangen en doorgeven, zonder dat wij u vooraf een beleggingsadvies hebben gegeven, voeren
wij indien de wet dit vereist een passendheidstoets uit. Wij stellen daarmee vast of u over voldoende kennis en ervaring
beschikt om te begrijpen welke risico’s aan de betrokken order verbonden zijn. Is uw kennis en ervaring onvoldoende dan
zijn wij op grond van de wet verplicht u te waarschuwen.
Wij verwachten van u dat u ons voldoende informatie geeft over uw kennis en ervaring op beleggingsgebied om indien de wet
dit vereist een passendheidstoets te kunnen uitvoeren. Doet u dit niet, dan kunnen wij geen passendheidstoets uitvoeren en
dan kunnen wij niet nagaan of de order die u wilt plaatsen in een beleggingsfonds voor u wel passend is.
Wij geven naar aanleiding van een persoonlijk advies orders tot aan- en/of verkoop met betrekking tot (een) recht(en) van
deelneming in een beleggingsfonds door aan de betreffende beheerder van de beleggingsinstelling;
U kunt ons verzoeken om orders door te geven aan de beheerder van een bepaalde beleggingsinstelling zonder dat wij u
hierover adviseren;
Wij staan u eenmalig bij, bij het maken van een keuze voor of het doorgeven van een transactie in een recht van deelneming
in een beleggingsinstelling
Wij houden de beleggingsresultaten niet voor u bij, dit betekent dat u zelf uw beleggingsresultaten moet volgen en moet
nagaan of deze nog in overeenstemming zijn met uw klantprofiel. U moet dus zelf in de gaten houden hoe uw
beleggingsresultaten zijn en wat dat betekent ten opzichte van het beoogde eindkapitaal.

Online verzekeren

Indien u gebruik maakt van online verzekeren dan is uitdrukkelijk bepaald dat het beheer van deze (verzekerings)contracten
automatisch worden omgezet naar “execution only”. Bij execution only geeft u expliciet aan geen advies te wensen en ons uitsluitend
in te schakelen om te bemiddelen bij het tot stand brengen van het door u gewenste product. Wij zullen in dergelijke gevallen de
volgende werkzaamheden voor u verrichten:
1. Inventariseren, het opvragen van gegevens bij u die uitsluitend noodzakelijk zijn voor de acceptatie door de aanbieder en
voor het aangaan van de overeenkomst met de aanbieder.
2. Bemiddelen, het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten inzake financiële producten tussen u en de aanbieder(s)
en/of (in geval van verzekeringen en kredieten) het assisteren bij het beheer en de uitvoering van dergelijke
overeenkomsten. Buiten het bovengenoemde aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de passendheid
van de producten bij uw financiële situatie.
3. Wij aanvaarden geen zorgplicht ten aanzien van de afgesloten producten.

3.

Onze werkwijze

Onze dienstverlening hebben wij ingedeeld in onderdelen, die op elkaar aansluiten, maar in principe los van elkaar staan. U beslist zelf
van welke onderdelen u gebruik wilt maken.
Kennismaking
Inventarisatie
Advies en
Bemiddelen
Beheer en
en oriëntatie
en analyse
rapportage
en administreren
onderhoud
Introductie
Kennismaking

Inventariseren
Klant-/risicoprofiel

Alternatieven
Uitwerken

Administratie/archief
Aanvragen/Mutaties

Beheren
Informeren

Informeren

Marktonderzoek

Prijs/Kwaliteit

Voorlopige dekking

Agenderen

Oriëntatie

Productvergelijking

Adviseren

Controle

Schade behandelen

* opsomming is indicatief
3.1
Kennismaking en oriëntatie
Het eerste gesprek is vrijblijvend om samen vast te stellen wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt tijdens het eerste gesprek van
ons algemene informatie, waaronder in ieder geval dit document. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van
onze diensten.
3.2
Inventarisatie en analyse
Na de oriëntatie volgt een inventarisatie, waarbij wij ingaan op uw financiële positie, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op
financieel gebied en uiteraard ook op de mate waarin u bereid bent risico’s te nemen. Hierbij wordt klant- of bedrijfsprofiel opgesteld.
Voor een volledige inventarisatie gebruiken wij een machtiging, waarbij de samenstelling wordt afgestemd op uw specifieke opdracht.
Aan de hand van de geïnventariseerde gegevens analyseren wij uw voorzieningen en regelingen. Hierbij kijken wij naar voorwaarden,
risico’s, dekkingen, prijs/kwaliteitsverhoudingen, de kosten en de verplichtingen. We toetsen de bestaande regelingen en de
haalbaarheid van uw doelstellingen. Tevens wordt een eerste opzet gemaakt voor het advies en geven we de mogelijke
aandachtspunten binnen uw financiële situatie aan.
3.3
Advies en rapportage
Op basis van de analyse stellen wij een adviesrapport samen. In dit rapport nemen wij aanbevelingen op over mogelijke verbeteringen,
besparingen, modernisering en flexibilisering. Een selectie van de producten en oplossingen, die naar ons oordeel het beste aansluiten
bij uw omstandigheden worden in het rapport opgenomen. Wij lichten deze oplossingen toe en geven de voor- en nadelen ervan aan.
Wij geven ook advies over de afwikkeling, implementatie en uitvoering. Bovendien willen wij ons advies graag met u bespreken en
toelichten. U kunt ons ook inschakelen voor een second opinion.
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3.4
Bemiddelen en administreren
Wij hebben goede contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Als u bij die aanbieders een product wilt
aanschaffen, kunnen wij deze bemiddelingsrol voor u vervullen. Wat wij precies voor u doen leggen wij vooraf vast in een
opdrachtbevestiging. Wij zijn van mening dat advies dient als uitgangspunt voor onze bemiddeling. Het is immers belangrijk dat u een
product aanschaft dat bij uw situatie past. In de meeste gevallen zullen wij het advies hebben opgesteld. Het is echter ook mogelijk
dat wij bemiddelen op basis van een advies dat een andere adviseur heeft opgesteld.
3.5
Beheer en onderhoud
Wij blijven u natuurlijk ook van dienst nadat u een product of dienst hebt aangeschaft. U kunt met al uw vragen bij ons terecht. Maar
wij zullen ook periodiek controleren of de oplossingen nog steeds passen bij uw situatie, die kan immers in de loop van de tijd
veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden (echtscheiding,
verhuizing, wijzigen van geldlening, etc.) Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft. Dit leggen
wij dan schriftelijk met u vast. Indien u om advies vraagt over beleggingsfondsen of als wij orders over beleggingsfondsen voor u gaan
doorgeven aan de aanbieder, zullen wij met u vooraf een cliëntovereenkomst aangaan, waarin duidelijk wordt aangegeven welke
diensten wij voor u verrichten.

4.

Wat verwachten wij van u?

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.
Volledige en tijdige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u dat
u ons regelmatig informeert over belangrijke veranderingen. U kunt dan denken aan wijzigingen in uw woon-, bedrijfs-, werk- of
gezinssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend
voor de adviezen die wij u geven.
Totaalbeeld
Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes
bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders heeft afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw
belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Wij vragen u daarom mee te
werken aan het compleet maken van het totaalbeeld van uw financiële pakket.
Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij
om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting moeten toesturen. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat
wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al
onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig contact met ons op te nemen. In ieder geval vragen wij u de polissen en
andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen.

5.

Hoe worden wij beloond?

Voor de beloning van onze dienstverlening maken wij onderscheid tussen advies, bemiddeling en beheer.
Om onze afspraken over de te verrichten werkzaamheden en hoogte van onze beloning vast te leggen werken wij met algemene
voorwaarden, een dienstverleningsdocument en een dienstenwijzer. Voor een indicatie van kosten verwijzen wij u naar onze
kostenmatrix voor advies, bemiddeling en beheer, welke als bijlage is ingesloten. In een overeenkomst tot dienstverlening worden onze
werkzaamheden en de tarieven definitief vastgesteld.
In het dienstverleningsovereenkomst worden de aard en omvang van uw opdracht voor onze dienstverlening vastgelegd, net als de
hoogte en wijze van beloning voor onze werkzaamheden. Deze overeenkomst zal door zowel u als door ons ondertekend worden. Het
spreekt voor zichzelf dat wij voorafgaand aan onze dienstverlening u schriftelijk een op uw situatie toegesneden offerte voor onze
dienstverlening aanbieden.
Afhankelijk van de aard van dienstverlening zijn er de volgende mogelijkheden:
1. Beloning voor onze diensten door het betalen van een uurtarief
2. Beloning voor onze diensten uit provisie
3. Beloning voor onze diensten door het betalen van een uurtarief en provisie (combinatie)

5.1

Beloning voor onze diensten door het betalen van een uurtarief

Wij ontvangen een beloning van u, deze beloning geschiedt op basis van een uurtarief dat wij vooraf met u hebben overlegd. Voordat
wij aan een opdracht beginnen, maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee
gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de
financiële consequenties die dit heeft.
De hoogte van de uiteindelijke beloning is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële
instelling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u deze vergoeding verschuldigd.
Afhankelijk van de opdracht kunnen wij u vragen om een voorschot op de nog te maken kosten. Wij specificeren onze nota’s naar
opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen hanteren wij altijd een
minimumtarief, zowel voor beloning op basis van provisie als voor de beloning op uurtarief. Het minimumtarief is afhankelijk van de
productsoort en de geschatte tijdsbesteding en wordt vermeld in de matrix.
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Onze uurtarieven zijn als volgt:
Soort werkzaamheden
Administratie
Advies
Bemiddeling
Beheer








5.2

Uurtarief
€ 85,00
€ 125,00
€ 85,00
€ 85,00

Bovenstaande tarieven gelden per 01-07-2015
De tarieven zijn exclusief eventuele BTW of assurantiebelasting.
Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
Wij factureren maandelijks de gewerkte uren.
De betalingstermijn op onze nota is 14 dagen.
Afhankelijk van uw opdracht kan een voorschot of minimum vergoeding van toepassing zijn.
Als wij naast advies ook de bemiddeling voor u mogen verzorgen dan is geen BTW van toepassing

Beloning voor onze diensten uit provisie

Schadeverzekeringen, betaalrekeningen, elektronisch geld
De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen, betaalrekeningen en elektronisch geld kunnen onderdeel
zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie die u betaalt. Bij betaalrekeningen en elektronisch geld is dat de
vergoeding die u aan de bank betaalt. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf
andere afspraken met ons hebt gemaakt.
Levensverzekeringen, pensioenverzekeringen, hypotheken, bankspaarrekeningen en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
(beleggingsfondsen)
Wij ontvangen voor producten die zijn afgesloten na 01-01-2013 geen beloning meer van banken of verzekeraars voor onze
dienstverlening met betrekking tot banksparen, beleggen, hypotheken, levensverzekeringen, lijfrente en pensioen. Middels een
opdracht tot dienstverlening zullen wij de kosten voor onze werkzaamheden met u afstemmen.
Consumptief krediet
Wij mogen van de wet voor het bemiddelen in kredieten uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Wij ontvangen
van de aanbieder van het krediet dan ook een vergoeding voor onze dienstverlening. Als u de rente heeft betaald, dan heeft u ook
betaald voor onze dienstverlening. Andere afspraken zijn wettelijk niet toegestaan.

5.3

Beloning voor onze diensten door het betalen van een uurtarief en provisie

U kunt er ook voor kiezen om ons te betalen via een combinatie van provisie en declaratie, al dan niet met onderlinge verrekening.

5.4

Fiscale aspecten

BTW, assurantiebelasting of vrijstelling?
Naar aanleiding van overleg tussen vakorganisaties en de Belastingdienst is onderstaande notitie opgesteld. De notitie is een weergave
van de vragen en antwoorden die met de Belastingdienst zijn besproken.
Adviseren of bemiddelen?
Of en welke belasting van toepassing is, hangt af van de vraag of wij adviseren of bemiddelen.

bij advisering wordt BTW in rekening gebracht, bij bemiddelen kan assurantiebelasting van toepassing zijn.

bij bemiddelen in levensverzekeringen en pensioen geldt een vrijstelling. Net als bij bemiddeling in hypothecair krediet,
consumptief krediet, sparen, betalen en financiële instrumenten.
Samengestelde verzekering
Als een samengestelde verzekering één of meer vrijgestelde verzekeringen omvat, wordt de vrijstelling toegepast op het aan die
vrijgestelde verzekeringen toe te rekenen gedeelte van de premie.
Reële inschatting
Niet altijd zal op voorhand vaststaan of een bepaalde dienstverlening is aan te merken als bemiddelen of adviseren. De Belastingdienst
geeft daarbij als vuistregel dat ten tijde van het verzenden van de factuur een reële inschatting gemaakt moet worden of er
uiteindelijk een overeenkomst tussen de klant en de aanbieder tot stand komt.
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Als de dienstverlening en activiteiten erop gericht zijn om een overeenkomst tot stand te brengen, kan in alle redelijkheid worden
gesteld dat sprake is van bemiddelen. Als de dienstverlening niet gericht is op het tot stand brengen van een overeenkomst,
(bijvoorbeeld second opinion of een afspraak dat de klant een geadviseerd product elders moet sluiten) dan is sprake van advies.
Adviseren
Bemiddelen
Product
BTW
AssurantieVrijstelling
BTW
AssurantieVrijstelling
belasting
belasting
Arbeidsongeschiktheid
x
x
Betalen
x
x
Consumptief krediet
x
x
Exportkrediet
x
x
Herverzekeringen
x
x
Hypothecair krediet
x
x
Invaliditeit
x
x
Leven
x
x
Luchtvaartuigen
x
x
Ongevallen
x
x
Overig
x
x
Pleziervaartuigen
x
x
Sparen
x
x
Transport
x
x
Verzekeringen
Werkloosheid
x
x
Zeeschepen
x
x
Ziekte
x
x

5.5

Annulerings- en externe kosten

Annulering
Wanneer een opdracht voor advies, bemiddeling of beheer tussentijds wordt afgebroken, dan zullen de tot dan toe verrichte
werkzaamheden op basis van uurtarief in rekening worden gebracht. Denk hierbij aan de volgende situaties:

Intrekking door de klant en/of afwijzing geldverstrekker i.v.m. verstrekking van niet juist gegeven informatie (bijv. BKR
registratie, hoogte inkomsten)

Aanvraag hypotheek offerte, maar wordt niet ondertekend

Intrekking na ondertekening hypotheek offerte
Overige bijkomende kosten zijn o.a.:

Kosten taxatie

Kosten notaris

Kosten geldverstrekker en/of serviceprovider

6.

Betalingen

Declaraties
Indien wij werkzaamheden (zoals advies, bemiddeling en beheer) voor u uitvoeren op basis van een uurtarief ontvangt u van ons een
nota. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan. De kosten van hypotheekadvies kunnen betaald worden bij de notaris tijdens de
aktepassering. Mocht de passeerdatum langer dan 3 maanden na het tekenen van de offerte plaats vinden dan kan er worden
afgesproken dat de nota (deels) vooraf wordt betaald
Hypotheken en kredieten
Alle betalingen die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s), dient u
rechtstreeks te voldoen aan de desbetreffende instelling. In de meeste gevallen zal dit door middel van automatische incasso
geschieden. In andere gevallen ontvangt u daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende maatschappij. Wij raden u
aan de betalingen tijdig te verrichten respectievelijk te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling
levert later hoge inhaalbetalingen op of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker.
Verzekeringen
Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar of jaar) kunt u via automatische incasso of acceptgiro rechtstreeks
aan de verzekeringsmaatschappij voldoen . Per polis kunt u daarover afspraken maken. De verzekeringsdekking blijft dus altijd
ongewijzigd in stand. Blijft betaling (aan ons) uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen.
Overige bijkomende kosten:
Niet tijdig betalen factuur:

1e herinnering € 25,- excl. BTW verhoging op nota

1e aanmaning € 25,- excl. BTW verhoging op nota 1e herinnering

2e aanmaning € 25 ,- excl. BTW verhoging op nota 1e aanmaning

Eventuele kosten deurwaarder / incassobureau
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7.

Beëindiging van de relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen, zonder opzeggingstermijn. U kunt de betreffende
verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken om de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Ook wij
kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand
blijven.

8.

Klachtenregeling

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn.
Toch verloopt onze dienstverlening soms niet helemaal zoals u wenst. Laat ons dat dan weten. Dan zoeken wij, samen met u, naar een
oplossing. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.
Wat doen wij met uw klacht?
Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over Honig en Honig. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af
te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Waar kunt u terecht?
U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent.

Uw eigen contactpersoon
U kunt altijd contact opnemen met uw contactpersoon. In een persoonlijk gesprek kunnen problemen meestal snel en adequaat
worden opgelost.

Schriftelijk
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij Honig en Honig BV, t.a.v. de directie, Postbus 336, 1800 AH te Alkmaar.

Internet
Ook onze website biedt u de mogelijkheid te reageren. U kunt dit doen via ons online formulier.
Bent u nog niet tevreden?
De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door Honig en Honig. Mochten wij gezamenlijk niet
tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening,
Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoon 070-333 8 999 website: www.kifid.nl.
Bij klachten over onze werkzaamheden met betrekking tot verzekeringen:
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons
aansluitnummer bij Kifid is 300.013409. U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den
Haag
Telefoon: 0900-3552248
E-mail:
info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl
U kunt zich tevens tot de Burgerlijke Rechter wenden.

Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u
in dit document kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van
dienst.

Woorden zeggen niet genoeg
Wij hebben geprobeerd u via bijgaande informatie een beeld te geven van wie wij zijn, hoe wij werken en op welke gebieden wij u van
dienst kunnen zijn. Waar het echt om gaat, is dat u ervaart dat wij ons persoonlijk betrokken voelen bij uw belang. Vanuit die
betrokkenheid proberen wij actief adviezen te geven.
Dat kunnen wij niet alleen in woorden overbrengen, maar wel in ons handelen. Dat zult u in de praktijk moeten ervaren. U bent van
harte welkom als relatie van ons kantoor. Mocht u vragen hebben of aanvullende informatie wensen dan verzoeken wij u vriendelijk
contact met ons op te nemen.

Voorbehoud
Deze opgave is opgemaakt op basis van de huidige wetgeving en geldt onder voorbehoud van wijzigingen en definitieve vaststelling.
Derhalve kunt u aan dit document geen rechten ontlenen. In een opdracht tot dienstverlening worden onze afspraken met u omtrent
onze werkzaamheden en kosten definitief vastgesteld.

Tot slot
Wij hopen u op deze wijze duidelijk en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd over onze werkwijze en zien u graag voor lange tijd
als relatie aan ons kantoor verbonden.
Met vriendelijke groet,
Honig en Honig
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Bijlage: voorbeeld tijdbesteding hypotheekadvies
Om u goed te kunnen adviseren, moeten wij de nodige tijd investeren. De exacte hoeveelheid tijd hangt sterk af van uw persoonlijke
situatie maar ook van de hypotheekvorm die u uiteindelijk kiest. Hieronder ziet u een tabel. In deze tabel hebben wij aangegeven wat
de gemiddelde tijd is die wij aan een hypotheek besteden.
Werkzaamheden

Tijd

Afspraak maken en voorbereiden

15 min

Klantinventarisatie conform WFT
Opstellen klantprofiel conform WFT
Casus uitwerken en 1ste berekeningen maken:

60 min
45 min



o.a. toetsing maximale hypotheek conform CHF-normen

10 min



eventueel motiveren overschrijding CHF-norm

20 min



onderzoeken mogelijkheid Nationale Hypotheek Garantie

10 min



onderzoeken mogelijkheid koopsubsidie

10 min



bepalen wenselijkheid AO-verzekering

10 min



bepalen wenselijkheid WW-verzekering

10 min



bepalen noodzaak overbruggingsfinanciering

10 min



vergelijken berekeningen verschillende constructies

120 min



vergelijken productvoorwaarden en rentestanden

60 min



vergelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekering

30 min


uitwerken berekeningen en opstellen rapportage
Presentatie en bespreking rapportage
Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief advies
Definitief advies verwerken tot offerteaanvraag
Praktische dossierbegeleiding:

150 min



Koopakte doornemen

15 min



Ontbindende voorwaarden bewaken

15 min



Passeerdatum bewaken

15 min



Medisch akkoord overlijdensrisicoverzekering begeleiden

15 min



Bankgarantie regelen

30 min



Overbruggingsfinanciering regelen (indien van toepassing)

20 min



Taxatierapport aanvragen en begeleiden

15 min



Notarisvoorbereiding

10 min



Werkgeversverklaringen (laten) opvragen

15 min

90 min
120 min
45 min

Offerte bespreken met klant en ondertekening (inclusief invullen aanvraagformulieren voor
eventuele overlijdensrisicoverzekering en eventuele aanvullende dekkingen)
Verzamelen en completeren benodigde stukken zoals salarisstroken, identiteitsvaststelling, enz.
Voortgangscontacten banken en verzekeraars onderhouden
Controle hypotheekakte en –afrekening
Controle polissen
Controle totale dossier door collega (4-ogen principe) op WFT criteria

120 min

Totaal aantal uren:

±20,5 uur

20 min
90 min
20 min
10 min
30 min

Voor het overige worden aan u voor de dienstverlening ter zake het hypotheekadvies en de daaraan gerelateerde bemiddeling door ons
kantoor geen kosten in rekening gebracht. Externe kosten, zoals kosten van een eventueel benodigd taxatierapport, notariskosten,
bouwkundige keuring e.d., zijn voor uw eigen rekening.

Afwijkingen van het gemiddelde
Zoals aangegeven geeft de tabel een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden. Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk dat wij
meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te kunnen komen.

Externe kosten
Bij hypotheekadvies kunt u naast onze kosten nog aanvullende externe kosten moeten betalen, zoals o.a.:
Dossierkosten serviceprovider: tarief service provider
Taxatiekosten: tarief makelaar
Notariskosten: tarief notaris
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