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Inleiding
Hartelijk dank voor uw getoonde interesse in de dienstverlening van ons kantoor!

Van Houwelingen Financiële Diensten is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Wij vinden het dan ook
belangrijk om u onder andere wegwijs te maken in onze dienstverlening, werkwijze en de wijze waarop wij beloond
kunnen worden. In onze dienstverlening staat u als klant altijd centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze
leidraad. In dit document geven wij daaraan invulling.

In het dienstverleningsdocument vindt u informatie omtrent onze werkwijze en de wijze waarop wij beloond worden.
In onze dienstenwijzer kunt u onder andere informatie vinden over onze adviesvrijheid, onafhankelijkheid en onze
procedure indien u niet tevreden bent.

Deze dienstverleningswijzer is een puur informatief document. Indien u gebruik wenst te maken van onze
dienstverlening dan leggen wij dit met u vast in een dienstverleningsovereenkomst en/of een dienstenovereenkomst.
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Dienstverleningsdocument
Onze Dienstverlening
Elke relatie is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen, doelen en
omstandigheden. Wij zijn onze relaties van dienst op het gebied van de oudedagsvoorziening (pensioen),
inkomensrisico’s, vermogensopbouw, hypotheken of integraal financieel advies. Zowel bij particulieren als
ondernemers werken wij over het algemeen volgens onderstaand stappenplan.

Dit stappenplan heeft betrekking op al onze diensten met uitzondering van onze advies- en bemiddelingsdiensten op
het gebied van schadeverzekeringen. U kunt hierbij denken aan het sluiten van verzekeringen op het gebied van uw
auto, opstal, inboedel, aansprakelijkheid, doorlopende reis, doorlopende annulering en rechtsbijstand. Wij kunnen
voor u deze verzekeringen desgewenst in een pakket sluiten zodat overlappingen worden voorkomen.

Fase 1: Kennismaken
Wij maken in ons eerste gesprek met elkaar kennis en leggen onze werkwijze en onze toegevoegde waarde uit. Van
u vernemen wij graag waarvoor u onze dienstverlening zou willen gebruiken. Tevens staan wij stil bij de hoogte en
betalingsvorm van onze beloning voor de dienstverlening. Daarna nemen wij het plan van aanpak met u door en
leggen de afspraken vast in een dienstverleningsovereenkomst. Op deze manier komt u nooit voor verrassingen te
staan en weet u altijd waar u aan toe bent. Uw leven is niet te plannen, maar uw financiën wel. Daar helpen wij u
graag mee!
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Mijn Financiële Leven

geboorte studie samenwonen/huwelijk kinderen scheiden overlijden erfenis
eerste huis wonen verhuizen

eerste baan werk carrière ontslag eigen zaak zaak verkopen eerder stoppen pensioen
ziekte/arbeidsongeschiktheid

Fase 2: Opstellen Persoonlijk Financieel Overzicht
Voor, tijdens en na het kennismakingsgesprek verzamelen en completeren wij samen met u de financiële gegevens
om uw huidige financiële situatie in kaart te brengen in de vorm van een Persoonlijk Financieel Overzicht. Dit is voor
ons het vertrekpunt om u goed te kunnen adviseren. Wij gebruiken hiervoor onder andere de ´Checklist Persoonlijk
Financieel Overzicht´.
In het Persoonlijk Financieel Overzicht geven wij u een objectief inzicht in uw netto besteedbaar inkomen op het
gebied van uw huidige financiële situatie, uw situatie bij arbeidsongeschiktheid, uw situatie bij overlijden en bij
pensionering.

Nu weet u waar u staat en kunt u bepalen waarvoor u gaat
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Fase 3: Uitgangspunten, Doelen en Wensen & Financieel Advies
Op basis van het Persoonlijk Financieel Overzicht inventariseren wij uw wensen, doelstellingen en de mogelijkheden.
De uitkomst hiervan noemen wij het klantprofiel.
Het klantprofiel bestaat uit vier categorieën:
-

Uw financiële positie. Dit is vastgelegd in het Persoonlijk Financieel Overzicht

-

Uw wensen, doelstelling(en) en uitgangspunten

-

Kennis & Ervaring.

-

Risicobereidheid

Het profiel wordt getoetst aan de uitkomsten zoals in het Persoonlijk Financieel Overzicht zijn vastgelegd.
Na het maken en bespreken van het Persoonlijk Financieel Overzicht en het in beeld hebben van het klantprofiel kan
het adviseren beginnen. Wij maken voor u een Financieel Advies Rapport. In dit rapport ziet u hoe u de gewenste
situatie zo optimaal mogelijk bereikt kan worden. Hiernaast worden de categorieën van het klantprofiel (met
uitzondering van de huidige financiële positie) meestal verwerkt in het Financieel Advies Rapport.
Wij hanteren de volgende scenario’s:
-

Scenario 1: Financieel Advies t.b.v. uw oudedagsvoorziening

-

Scenario 2: Financieel Advies t.b.v. vermogensopbouw

-

Scenario 3: Financieel Advies t.b.v. inkomensrisico arbeidsongeschiktheid

-

Scenario 4: Financieel Advies t.b.v. inkomensrisico overlijden

-

Scenario 5: Hypotheekadvies

-

Scenario 6: Financieel Advies t.b.v. uw totale financiële situatie

-

Scenario 7: Financieel advies in verband met buitengewone situaties

Voor advies over buitengewone situaties kunt u denken aan bijvoorbeeld situaties zoals een echtscheiding, een
second opinion of hulp bij een financieel probleem. Voor deze situaties is er geen tarief vastgelegd, maar indien dit
op u van toepassing is zullen wij dit apart gaan vastleggen.

Onze analyses en adviezen worden ondersteund door gebruik te maken van professionele adviessoftware en
objectieve productvergelijkingssoftware. Op deze wijze kunnen wij van de meeste in Nederland werkzame
aanbieders de producten voor u vergelijkingen en het best passend product bij uw situatie in kaart brengen. Dit
wordt veelal vastgelegd in een Product Advies Rapport.

Fase 4: Bemiddeling
Als u ons advies opvolgt kunnen wij voor u de bemiddeling doen. Dit betekent dat wij voor u het hele traject van
aanvraag tot realisatie verzorgen. U kunt hierbij denken aan het aanstellen van een taxateur, of notaris, het opvragen
van diverse offertes, het volgen van acceptatietrajecten etc. U wordt volledig begeleid.
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Fase 5: Onderhoud en Beheer
Wij zijn van mening dat het advies en de bijbehorende financiële producten (periodiek) onderhoud nodig heeft. Wij
willen daarom graag periodiek een update maken van uw financiële situatie. Hierbij controleren wij of de destijds
geuite wensen en doelstellingen nog overeenkomen met de huidige situatie.

Indien wij voor u bemiddelen in financiële producten dient u altijd te kiezen voor één van de varianten uit de
dienstenovereenkomst. Voor een volledig overzicht van deze varianten verwijzen wij u naar de inhoud van onze
dienstenovereenkomst .

Verwacht u op korte termijn veranderingen in uw financiële situatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Wij staan u graag te woord.
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Hoe worden wij beloond?
Wij maken onderscheid tussen enerzijds onze beloning voor financiële diensten en anderzijds voor onze beloning
voor diensten op het gebied van schadeverzekeringen.

Beloning Financiële diensten
Voor de fasen 1 t/m 4 van onze dienstverlening kan onze beloning bestaan uit:
•

Een vast tarief
Per fase van onze dienstverlening hebben wij beschreven wat onze dienstverlening inhoudt. Wij zijn
voorstander van vaste, reële en transparante prijzen. In onze bijgevoegde tarievenkaart kunt u zien wat onze
vaste tarieven zijn.

•

Uurtarief
Indien u een advies wenst te ontvangen omtrent buitengewone situaties zoals de start van een eigen bedrijf,
een second opinion, of hulp bij een financieel probleem waarvoor geen scenario is uitgewerkt zullen wij het
aantal adviesuren vooraf met u doorspreken. U betaalt ons in deze situatie een uurtarief van € 100 euro
excl. 21% btw.

•

Provisie
Wij zijn geen voorstander om een rechtstreekse vergoeding te ontvangen van de desbetreffende financiële
instantie. Omdat het in sommige gevallen wenselijk is, is het bij ons toch mogelijk om onze beloning in
combinatie met een vergoeding van de geadviseerde instelling te verrekenen. In geval van bemiddeling van
een consumptief krediet, mogen wij uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Dit is
een wettelijke plicht.

Voor fase 5, Onderhoud en beheer, wordt er een periodieke vergoeding in rekening gebracht overeenkomstig de
door u gekozen dienstenovereenkomst.

De afgesproken tarieven zullen altijd met u worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en/of de
dienstenovereenkomst.

Beloning schadeverzekeringen
Als u ons laat bemiddelen in schadeverzekeringen ontvangen wij hiervoor provisie van de maatschappij bij wie wij de
verzekeringen hebben ondergebracht. De provisie is onderdeel van de premie die u periodiek betaald. Zie hiervoor
ook de ‘tarievenkaart schadeverzekeringen’.
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Wat vragen wij van ú?
Om zo goed mogelijk te adviseren zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de “checklist Persoonlijk
Financieel Overzicht” kunt u lezen welke informatie wij nodig hebben. Wij vragen u ons zo volledig mogelijk inzicht
te geven in uw persoonlijke en financiële situatie en wensen. Dit kan soms persoonlijk gevoelige informatie zijn zoals
alimentatie of achterstanden op kredieten in het verleden. Echter om te voorkomen dat wij zaken missen of dat u
een verkeerd advies krijgt is het belangrijk dat wij een totaalbeeld hebben van alle relevante zaken. Uw financiële
situatie kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend
zijn.

U zult van ons ook informatie ontvangen. In sommige gevallen is dit zelfs wettelijk verplicht. Wij besteden de uiterste
zorg aan de informatie en documenten die u van ons ontvangt. In ieder geval vragen wij van u de informatie altijd
zelf te controleren en vast te stellen of deze is opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij de
informatie ook.

Gedurende de looptijd van een financieel product zullen er wijzigingen optreden in uw financiële situatie. Wijzigingen
kunnen van invloed zijn op uw hypotheek, pensioensituatie of andere gebieden. Denkt u bijvoorbeeld aan een
verhuizing, een andere baan, of dreigt u arbeidsongeschikt te raken. Twijfelt u of een wijziging relevant is, neem dan
altijd even contact met ons op.

Tot slot
Wij hopen dat dit document u voldoende wegwijs, inzicht en vertrouwen geeft in onze dienstverlening en werkwijze.
Uiteraard is het een samenvatting. Hebt u daarom vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen.
Wij zijn u graag van dienst!
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Tarievenkaart Financiële Diensten
Scenario 1

Fase

Oudedagsvoorziening

1.

Kennismaken en uitleg werkwijze

2.

Opstellen Persoonlijk Financieel
Overzicht *

3.

Uitgangspunten, Doelen en
Wensen & Financieel Advies

4.

Bemiddeling*
Totaal

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Scenario 5

Scenario 6

Vermogensopbouw

Arbeidsongeschikt-

overlijden

Hypotheek

Totaal integraal

heid

advies

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

€ 575,-

€ 575,-

€ 575,-

€ 575,-

€ 575,-

€ 575,-

€ 725,-

€ 625,-

€ 675,-

€ 675,-

€ 1650,-

€ 2025,-

€ 350,-

€ 300,-

€ 325,-

€ 325,-

€ 700,-

€ 700,-

€ 1.650,-

€ 1.500,-

€ 1.575,-

€ 1.575,-

€ 2.925,-

€ 3.300,-

* BTW
Bovenstaande werkzaamheden worden vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst waar men de intentie heeft om tot bemiddeling over te gaan van een financieel product.
In dat geval zijn de bovenstaande tarieven vrij van BTW.
Inkomstenbelasting
1. Voor wat betreft scenario 1, 2, 3 en 4 zijn de kosten voor u niet fiscaal aftrekbaar.
2. Voor wat betreft scenario 5 zijn de kosten voor u fiscaal aftrekbaar voor zover deze betrekking hebben op uw ‘eigen woning schuld’.
3. Voor wat betreft scenario 6 zijn de kosten voor u fiscaal aftrekbaar voor zover zij betrekking hebben op de hierboven genoemde scenario’s.
* Indien wij voor u bemiddelen in financiële producten dient u altijd te kiezen voor één van de varianten uit de dienstenovereenkomst. In scenario 1, 2, 5 en 6 kan er sprake zijn van
een Cliëntenovereenkomst Nationaal Regime MiFID. Voor de uitleg en de tarieven van de Cliëntenovereenkomst Nationaal Regime MiFID verwijzen wij u naar het hoofdstuk
’Nationaal Regime Mifid’.
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Inhoud Dienstenovereenkomst ten behoeve van Onderhoud en Beheer (fase 5)
De inhoud van de Dienstenovereenkomst

Actualiseren Persoonlijk Financieel Overzicht

Bespreken van het Persoonlijk Financieel Overzicht in een persoonlijk gesprek

Periodieke check & advies over uw inkomensrisico’s
Monitoren van uw doelkapitaal van uw vermogensopbouwende producten waarin wij hebben
bemiddeld
Monitoren van financiële producten t.b.v. uw eigen wensen en behoefte waarin wij voor u
hebben bemiddeld.
Korting op (her)bemiddelingtarieven van uw financiële producten waarin wij voor u hebben
bemiddeld als gevolg van het monitoren van de financiële producten.
Beantwoorden van vragen over uw financiële situatie
Korting op advies & bemiddeling tarieven
Beheer van uw gegevens & producten in onze systemen met inkijkfunctie

Financiële

Financieel

Financieel
Basis

rust

Bewust

Minimaal 1x

Minimaal 1x

per jaar

per 2 jaar

Minimaal 1x

Minimaal 1x

per jaar

per 2 jaar

Minimaal 1x

Minimaal 1x

per jaar

per 2 jaar

Minimaal 1x

Minimaal 1x

per jaar

per 2 jaar

Ja

Ja

uurtarief

Ja, 25%

Ja, 25%

nee

Ja

Ja

uurtarief

Ja, 50%

Ja, 25%

Ja, 10%

Ja

Ja

Ja

uurtarief

uurtarief

uurtarief

uurtarief

De dienstenovereenkomst is elke 1e van de maand opzegbaar

Tarievenkaart Dienstenovereenkomst
Dienstenovereenkomst

Bijdrage per maand*

Financiële Rust

€ 58,-

Financieel Bewust

€ 29,-

Basis

€ 6,-

* de bijdrage wordt middels een door u verstrekte machtiging automatisch geïncasseerd. U heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor
jaarbetaling, u ontvangt dan een korting in hoogte van 4%. Van Houwelingen Financiële Diensten behoudt zich het recht om de in de
dienstenovereenkomst, genoemde tarieven jaarlijks aan te passen conform het jaarlijkse CPI (Consumentenprijsindexcijfer).

Beheer: Het beheren van uw financiële producten welke via onze bemiddeling zijn ondergebracht.
Onderhoud: Wij blijven periodiek uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden inventariseren. Door vragen te stellen over uw kennis
& ervaring, uw financiële positie, uw risicobereidheid en uw wensen en doelen met betrekking tot financiële producten en oplossingen
onderhouden wij uw klantprofiel en productprofiel. Hierdoor sluiten onze analyses en adviezen blijvend aan bij uw wensen, doelen en
mogelijkheden.
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Nationaal Regime Mifid
In het kader van de Dienstverleningsovereenkomst kunnen wij u eventueel adviseren om een bankspaar- of
vermogensopbouwproduct in combinatie met beleggingsfondsen af te sluiten. In het kader van deze opdracht zijn wij op
grond van het Nationaal Regime MiFID verplicht om voorafgaand aan onze dienstverlening een cliëntenovereenkomst
Nationaal Regime MiFID op te stellen. Hierin zijn de specifieke werkzaamheden met betrekking tot het gekozen
financiële product en de gekozen beloningsstructuur vastgelegd. De cliëntenovereenkomst Nationaal Regime MiFID en
de daarin benoemde tarieven is een aanvulling op ons dienstverleningsdocument en is van toepassing op bankspaar- en
vermogensopbouwproducten in combinatie met beleggingsfondsen (ook wel transacties in rechten van deelneming of
participaties in beleggingsfondsen) buiten een verzekering.

Indien sprake is van een beleggingsproduct, beperkt onze advisering zich – naast de standaardwerkzaamheden zoals
omschreven in ons Dienstverleningsdocument en vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst – tot de onderstaande
punten:
1.

Advies ten aanzien van de financiële instelling waar wij u adviseren een beleggingsrekening te openen.

2.

De (spreiding over de) beleggingsfondsen waarin wij u adviseren uw inleg te beleggen en het risicoprofiel dat wij
ten behoeve van u hebben opgesteld.

3.

Begeleiding van de administratieve procedure welke dient te leiden tot opening op uw naam van de
beleggingsrekening bij de door ons geadviseerde instelling.

4.

Gedurende het bestaan van de beleggingsrekening kunt u ons over voorgenomen wijzigingen ten aanzien van
beleggingsfondsen of wijzigingen van in te leggen bedragen om advies vragen. Voorwaarde is wel dat u ten tijde
van het bestaan van de beleggingsrekening cliënt bij ons bent.

5.

Voor de vergoeding die wij ontvangen verwijzen wij u naar de Dienstverleningsovereenkomst en de
Dienstenovereenkomst.

6.

Afhankelijk van de door u gekozen variant van de Dienstenovereenkomst controleren wij periodiek of het
beleggingsrisicoprofiel nog overeen komt met het destijds gekozen profiel en dat het kapitaal op de
beleggingsrekening zich zodanig ontwikkelt dat het beoogde eindkapitaal gerealiseerd wordt. Voor de volgende
varianten binnen de dienstenovereenkomst geldt het volgende:
Financiële Rust

: Jaarlijkse controle

Financieel Bewust

: 2 jaarlijkse controle

Financieel basis

: Geen periodieke controle
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Tarievenkaart Schadeverzekeringen
Onze adviestak op het gebied van schadeverzekeringen staat los van onze dienstverlening op het gebied van onze financiële diensten. Schadeverzekeringen zien wij als extra service die wij
uiteraard graag aanbieden.
Ook onze beloning wordt anders berekend. Bij het sluiten en onderhouden van schadeverzekeringen ontvangen wij van de maatschappij waar de schadeverzekeringen hebben ondergebracht
provisie. Deze provisie is een onderdeel van de premie uitgedrukt in een percentage.
Dit percentage is niet bij alle maatschappijen gelijk.
Voorbeeld beloning schadepakketverzekering:
Soort schadeverzekering
Autoverzekering
Woonhuisverzekering
Inboedelverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Doorlopende reisverzekering
Doorlopende annuleringsverzekering
Rechtsbijstandsverzekering
Totaal

Percentage van de netto
premie*
20%
27,5%
27,5%
25%
25%
25%
20%

Netto premie per maand

Onze beloning per maand

€ 40,€ 10,€ 10,€ 4,€ 6,€ 6,€ 15,-

€ 8,€ 2,75
€ 2,75
€ 1,€ 1,5
€ 1,5
€ 3,-

€ 91,-,

€ 20,5

* De netto premie is de premie exclusief assurantiebelasting, prolongatiekosten en eventuele poliskosten.
De werkzaamheden die wij verrichten bestaan voornamelijk uit.
Vergelijking nieuw schadepakket met uw huidige schadeverzekeringen
Afsluiten van het schadeverzekeringspakket
Onderhoud van uw schadeverzekeringspakket. U kunt hierbij denken aan Laten doorvoeren van wijzigingen. Bijvoorbeeld autowijzigingen, opnieuw beoordelen van de herbouwwaarde
bij een verhuizing, dekkingswijzigingen. Etc.
Beantwoording van vragen over uw schadeverzekeringen.
Hulp bij het verhalen van de schade bij de verzekeraar waar het schadepakket is afgesloten.
Goed om te weten:
Op het gebied van schadeverzekeringen werken wij momenteel samen met de volgende partijen
o VCN. VCN staat voor VerzekeringsCombinatieNederand en is serviceprovider en gevolmachtigde van een groot aantal bekende verzekeraars. VCN treedt namens die
verzekeraars en voor rekening van deze verzekeraars zelfstandig op en doet de schadeafhandeling.
o Plusdiensten Assuradeuren. Plusdiensten Assuradeuren is een gevolmachtigd agent van een groot aantal verzekeraars. Plusdiensten treedt namens die verzekeraars zelfstandig
op doet ook de schadeafhandeling.
o Verzekeringsmaatschappij ‘ASR verzekeringen’
Wij bemiddelen bijna altijd in particuliere schadeverzekeringen
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Dienstenwijzer
Naast algemene informatie over Van Houwelingen Financiële Diensten vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide
informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, ons privacybeleid en onze klachtenregeling.
Wie zijn wij?
Van Houwelingen Financiële Diensten
Bezoekadres
Waterlelie 9
3907 HH Veenendaal
Correspondentieadres
Waterlelie 9
3907 HH Veenendaal
Van Houwelingen Financiële Diensten adviseert over en bemiddelt als onafhankelijk intermediair in verzekeringen,
hypotheken en andere financiële diensten, zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Onze
werkwijze wordt gekenmerkt door een sterke persoonlijke benadering en is gericht op het opbouwen van een langdurige
en intensieve adviesrelatie met u als klant, met een hoge mate van vakbekwaamheid, betrokkenheid en kwaliteit als
uitgangspunt.

Onze bereikbaarheid en openingstijden
Telefoon
Internet
E-mail

: 0318595115
: www.vhouwelingen.com
: info@vhouwelingen.com

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en volgens afspraak.
Voor zeer dringende zaken zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via bovenstaand nummer. U wordt dan doorgeschakeld
naar een mobiel nummer. Mochten wij de telefoon niet kunnen opnemen laat dan een bericht achter dan nemen wij zo
spoedig mogelijk contact met u op.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Van Houwelingen Financiële Diensten heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het adviseren
en bemiddelen in de volgende financiële diensten en/of producten:
Betaalrekeningen
Consumptief krediet
Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen)
Hypothecair krediet
Inkomensverzekeringen
Schadeverzekeringen particulier en zakelijk
Spaarrekeningen
Vermogen
Zorgverzekeringen

Onze dienstverlening
Een goed advies is goud waard. Wij geloven daarom niet in een pur sang hypotheekadvies of een advies uitsluitend gericht
op het afsluiten van een financieel product. Van Houwelingen Financiële Diensten ziet het als haar taak om u duidelijkheid
te geven over alle belangrijke financiële risico’s en gebeurtenissen die bij de financiering van een woning, pensioen,
inkomensverlies, vermogensopbouw en verzekering van uw eigendommen en aansprakelijkheden om de hoek komen
kijken. Naar ons idee gaat een goed advies dus verder dan alleen een bruto-netto berekening. Een goed advies en daaruit
voortvloeiende adequate bemiddeling over verzekeringen, hypotheken, pensioen en andere financiële diensten zijn
daarom de uitgangspunten van Van Houwelingen Financiële Diensten.
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Hoe vrij zijn wij in ons advies?
Adviesvrij
Wij zijn volledig vrij in onze advisering. Dit betekent dat ons kantoor geen enkele verplichting heeft om financiële producten
bij één of meer financiële instellingen onder te brengen.
Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of
zeggenschap in onze onderneming. Onze vrijheid als ondernemer betekent concreet voor u dat wij informeren en
adviseren in uw belang.
Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende
financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij
op basis van een aantal criteria; de hoogte van de premie, de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling
zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen
waarmee wij zaken doen. Wanneer wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij eerst of een
product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld
omdat u zeer specifieke wensen heeft, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij
breder op de markt van financiële producten gaan zoeken. In dit geval melden wij u dit altijd vooraf.

Onze kosten voor advies en bemiddeling
U betaalt voor onze dienstverlening op verschillende manieren.
• Voor onze dienstverlening op gebied van schadeverzekeringen ontvangen wij een doorlopende provisie van de
aanbieder van uw verzekering.
• Dienstverlening met betrekking tot complexe en impactvolle producten verrichten wij altijd op basis van een vast
tarief of uurtarief.
• Dienstverlening met betrekking tot consumptieve kredieten verrichten wij altijd op basis van doorlopende provisie,
omdat wettelijk gezien geen ander verdienmodel is toegestaan.

Ons interne beloningsbeleid
Binnen ons kantoor staan de belangen van onze relaties centraal en dient van het beloningsbeleid geen negatieve prikkels
uit te gaan die strijdig zouden kunnen zijn met het centraal zetten van onze klant. ‘Treat your customer fairly' slaat niet
alleen op de correcte invulling van de wensen van de klant, maar ook op de beloning van ons kantoor. Door de compactheid
van het bedrijf zal alle productie direct door de directie, voorafgaand aan de realisatie ervan, op kwaliteit en passendheid
worden beoordeeld. Door onze dienstverlening te baseren op basis van directe beloning, wordt het risico op misselling
tegengegaan.

Wat vragen wij van u?
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken
van u.
Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Een goed advies staat of valt namelijk met
een volledig beeld van uw gegevens. Wij vragen u daarom alle informatie die mogelijk relevant kan zijn voor de aan u te
verstrekken adviezen aan ons te overleggen. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen
die wij u geven.
Totaalbeeld
Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen
optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een goed totaalbeeld te hebben. Daarom vragen wij u
mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw persoonlijke en financiële situatie. Als u ons bepaalde
informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan zullen wij u erop wijzen dat in
het advies hiaten kunnen zitten en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. Missen wij te veel informatie om een
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verantwoord advies op te kunnen stellen, dan zullen wij u informeren dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen
uitvoeren.
Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op
uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte,
werkloos of arbeidsongeschikt worden.
Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen, kunt u van ons informatie ontvangen die wij u wettelijk verplicht
zijn aan te bieden, en/of kunt u informatie ontvangen waarmee u zich nog beter kunt oriënteren op de door ons
aangeboden financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons indien
nodig of gewenst te raadplegen. 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. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Ons privacybeleid
Verwerking persoonsgegevens
Van Houwelingen Financiële Diensten verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het
uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om
bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan u en u ons
(persoons)gegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen.
Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzamelt zijn
dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of
het uitvoeren van een overeenkomst.
Uw rechten
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt
controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder voorwaarden, zelfs uw persoonsgegevens
laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw
legitimatiebewijs. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren. De contactinformatie van ons kantoor vindt
u op de eerste pagina van dit document.
Ook kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van
marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan
die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons.
Delen met derden
Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie kan dit betekenen dat wij
gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met onder andere aanbieders, schade-experts, schade-herstelbedrijven,
taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, zorgverleners, KiFiD en toezichthouders. Dit gebeurt op
basis van een contract cq. overeenkomst die wij met u hebben of op basis van een wettelijke grondslag. U heeft bij deze
ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek
indienen bij de betreffende organisaties.
Beveiliging
Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen
om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien
u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.
De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de premies rechtstreeks
door de betreffende verzekeraar worden geïncasseerd. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf met u
een afspraak.
Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt kan de verzekeraar in bepaalde
omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan de verschuldigde premie alsnog gerechtelijk worden
geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te
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kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Indien u op grond van de
verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, zullen wij namens u de contacten met de
verzekeraar hierover verzorgen.

Beëindiging relatie met ons kantoor
Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kan of wilt maken, heeft u
het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de bewuste aanbieders verzoeken lopende
verzekeringen, hypotheken of beleggingsrekeningen over te dragen naar een ander financieel advieskantoor van uw keuze.
De genoemde producten blijven dan gewoon doorlopen waardoor het niet nodig is om financiële producten te moeten
afkopen, premievrij te maken of over te sluiten. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met u te
beëindigen dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden.

Als u een klacht heeft
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken.
En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.
Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. Uw klacht wordt
behandeld volgens onze klachtenregeling: een vaststaande procedure die voor u waarborgt dat de klacht correct, adequaat
en vlot wordt behandeld. Binnen maximaal 48 uur zullen wij schriftelijk reageren op uw klacht. Wij stellen uiteraard alles
in het werk om te komen tot een oplossing waarmee u kunt instemmen.
Daarna eventueel naar het klachteninstituut
Indien wij er samen niet uitkomen en uw klacht heeft betrekking op onze financiële diensten dan kunt u zich altijd wenden
tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal
beoordelen. U kunt zich hiervoor wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 – 355 22 48
E-mail: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl
Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.
Heeft uw klacht betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons dan kunt u zich altijd wenden tot de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Kamer van Koophandel (KvK)
Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)
Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP)
Federatie Financiële Planners (FFP)
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Autoriteit Financiële Markten
De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit
van financiële dienstverleners. Van Houwelingen Financiële Diensten is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12046232.
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 0800 – 540 05 40.
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening,
en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een
onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Johan van Houwelingen is bij het Kifid geregistreerd onder nummer
300.017272. Kijk op www.kifid.nl voor meer informatie.
Kamer van Koophandel
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder dossier nummer 73758787.
Erkend Financieel Adviseur
Onze adviseur, Johan van Houwelingen, is als Erkend Financieel Adviseur ingeschreven bij de Stichting Erkenningsregeling
Hypotheekadviseurs (SEH) onder nummer 13690. Een Erkend Financieel Adviseur wordt door de SEH pas erkend als
kennis en ervaring zijn aangetoond. Als Erkend Financieel Adviseur hebben wij de Beroepscode van EFA ondertekend.
Kijk op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl voor meer informatie.
Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners
Onze adviseur, Johan van Houwelingen, is als Hypothecair Planner ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van
Hypothecair Planners (NVHP) onder nummer 356. Hypothecair Planners zijn ervaren hypotheekadviseurs, die zich
onderscheiden van de gemiddelde hypotheekadviseur dankzij een specifieke HBO-opleiding. Als Hypothecair Planner
hebben wij de Beroepscode van de NVHP ondertekend. Kijk op www.hypothecairplanner.nl voor meer informatie.
Federatie Financiële Planners
Onze adviseur, Johan van Houwelingen, is als financieel planner ingeschreven bij de Federatie Financiële Planners (FFP)
onder nummer 9553. Een gecertificeerd financieel planner is in staat om u integraal te adviseren over uw financiële
toekomst. Uw financiële planning is bij een financieel planner van FFP in goede handen. Als financieel planner hebben wij
de Beroepscode van de FFP ondertekend. Kijk op www.ffp.nl voor meer informatie.

Aansprakelijkheid
Van Houwelingen Financiële Diensten is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra
zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van Van Houwelingen Financiële Diensten is beperkt tot het bedrag waarop de door
de betrokken rechtspersoon afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Algemene voorwaarden
Op onze dienstverlening zijn de Algemene voorwaarden van Van Houwelingen Financiële Diensten van toepassing. Deze
worden op verzoek aan u toegezonden.

Nog vragen?
Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in dit Dienstverleningsdocument kunnen aangeven. Heeft u vragen of wenst u
een nadere toelichting, aarzelt u dan niet om ons te benaderen. Wij zijn u graag van dienst. Op www.vhouwelingen.com
vindt u telkens de meest actuele versie van onze Dienstenwijzer, standaard DVD’s en onze privacyverklaring.
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Standaard Dienstverleningsdocumenten conform regels AFM
Hieronder treft u de gestandaardiseerde dienstverleningsdocumenten aan conform de regels van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM).

Wat is een dienstverleningsdocument conform de AFM regels?
Het dienstverleningsdocument is een gestandaardiseerd document dat bij elke aanbieder of financiële dienstverlener
hetzelfde er uitziet. Het geeft de gemiddelde kosten weer en dus niet precies de kosten die U gaat betalen. In
het dienstverleningsdocument ziet U ook een beschrijving van de werkzaamheden van de financiële dienstverlener.
Een financieel dienstverlener is verplicht om het dienstverleningsdocument te geven voordat hij advies geeft.

Een uitgebreidere beschrijving van onze dienstverlening en de kosten hiervan vindt u in de hiervoor beschreven
hoofdstukken.

Bijgaand vindt u de volgende 3 dienstverleningsdocumenten:
-

Dienstverleningsdocument Hypotheekaanvraag

-

Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken

-

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
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Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

Van Houwelingen Financiële
Diensten
Waterlelie 9
3907HH Veenendaal
0318595115
info@vhouwelingen.com

hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze
diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede
afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag
Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een
nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel
onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
• De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.
• Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.
• Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.
• Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer
tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan
verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde
activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

De hypotheek
Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw
persoonlijke
situatie?

Advies
Welke financiële
oplossing past bij
u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder
heeft de financiële
oplossing die bij u
past?

Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij
ervoor zorgen dat
u de contracten
krijgt.

Onderhoud
U heeft het
contract. Daarna
houden wij in de
gaten of het goed
gaat.

Verzekeringen bij de hypotheek
Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw
persoonlijke
situatie?

Advies
Welke financiële
oplossing past bij
u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder
heeft de financiële
oplossing die bij u
past?

Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij
ervoor zorgen dat
u de contracten
krijgt.

Onderhoud
U heeft het
contract. Daarna
houden wij in de
gaten of het goed
gaat.

Gemiddelde kosten
Advies

Gericht op afsluiten

Combinatie

€ 1650

€ 700

€ 2350
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Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Onderzoek
Hoe is uw

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een
goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

persoonlijke

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

situatie?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Voor een goede beschrijving verwijzen wij u naar onze dienstverleningswijzer. Tijdens het eerste gesprek wordt de
dienstverleningswijzer altijd met u doorgenomen.

Advies
Welke financiële

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant,
analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

oplossing past bij u
en uw situatie?

Zoeken

Voor een goede beschrijving verwijzen wij u naar onze dienstverleningswijzer.

De hypotheek

Welke aanbieder

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek

heeft de financiële

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal hypotheken met

oplossing die bij u

elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders

past?

samen.
Geen vergelijking
van producten

Dit biedt deze

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Vergelijking van groot
aantal producten

Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.

dienstverlener

Verzekeringen bij de hypotheek
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek
Dit biedt deze

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met
dienstverlener niet

elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal
aanbieders samen.
Geen vergelijking
van producten

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.
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Vergelijking van groot
aantal producten

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de
Contract

contracten krijgt.

Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij

Voor een goede beschrijving verwijzen wij u naar onze dienstverleningswijzer.

ervoor zorgen dat u
de contracten
krijgt

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
Onderhoud

Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u

U heeft een

tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

contract. Daarna
houden wij in de

Let op!

gaten of het goed

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg

gaat

verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het
contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.
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Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening
Gemiddelde
kosten
Advieskosten

€ 1650

Kosten gericht op
€ 700
afsluiten product
Combinatie

€ 2350

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
Het adviestraject is onderverdeelt in 5 fases: 1. Kennismaking. 2. Persoonlijk Financieel Overzicht. 3. Uitgangspunten, doelen, wensen & Financieel
Advies. 4. Bemiddeling. 5. Onderhoud/Beheer. Elke fase kost een bepaald bedrag afhankelijk van het gekozen scenario, complexiteit en tijd. Een
heldere toelichting kunt u vinden in onze dienstverleningswijzer.
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.
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Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

Van Houwelingen Financiële
Diensten
Waterlelie 9
3907HH Veenendaal
0318595115
info@vhouwelingen.com

hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze
diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede
afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt een verzekering
Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit
document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van
risico’s en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
• Heeft u de verzekering nodig?
• Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?
• In welke situaties keert de verzekering uit?
• In welke situaties keert de verzekering niet uit?
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer
tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan
verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde
activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw
persoonlijke
situatie?

Advies
Welke financiële
oplossing past bij
u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder
heeft de financiële
oplossing die bij u
past?

Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij
ervoor zorgen dat
u de contracten
krijgt.

Onderhoud
U heeft het
contract. Daarna
houden wij in de
gaten of het goed
gaat.

Gemiddelde kosten
Advies

Gericht op afsluiten

Combinatie

€ 675

€ 325

€ 1000
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Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Onderzoek
Hoe is uw

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een
goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

persoonlijke

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

situatie?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Voor een goede beschrijving verwijzen wij u naar onze dienstverleningswijzer. Tijdens het eerste gesprek wordt de
dienstverleningswijzer altijd met u doorgenomen.

Advies
Welke financiële

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant,
analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

oplossing past bij u
en uw situatie?

Zoeken

Voor een goede beschrijving verwijzen wij u naar onze dienstverleningswijzer.

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek

Welke aanbieder

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met

heeft de financiële

elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal

oplossing die bij u

aanbieders samen.

past?

Geen vergelijking
van producten

Dit biedt deze

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

dienstverlener

Dit biedt deze
dienstverlener niet
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Vergelijking van groot
aantal producten

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de
Contract

contracten krijgt.

Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij

Voor een goede beschrijving verwijzen wij u naar onze dienstverleningswijzer.

ervoor zorgen dat u
de contracten
krijgt

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
Onderhoud

Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u

U heeft een

tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

contract. Daarna
houden wij in de

Let op!

gaten of het goed

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg

gaat

verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het
contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.
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Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening
Gemiddelde
kosten
Advieskosten

€ 675

Kosten gericht op
€ 325
afsluiten product
Combinatie

€ 1000

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
Het adviestraject is onderverdeelt in 5 fases: 1. Kennismaking. 2. Persoonlijk Financieel Overzicht. 3. Uitgangspunten, doelen, wensen & Financieel
Advies. 4. Bemiddeling. 5. Onderhoud/Beheer. Elke fase kost een bepaald bedrag afhankelijk van het gekozen scenario, complexiteit en tijd. Zie
voor een heldere toelichting onze dienstverleningswijzer.
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

RISICO'S AFDEKKEN 4 van 4

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

Van Houwelingen Financiële
Diensten
Waterlelie 9
3907HH Veenendaal
0318595115
info@vhouwelingen.com

hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze
diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede
afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt extra geld voor later
Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in dit document
lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over
een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
• Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?
• Heeft u nu geld over voor extra pensioen?
• Wat zijn de regels van de Belastingdienst?
• Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer
tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan
verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde
activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

Wij kunnen u adviseren over vermogensopbouw producten van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw
persoonlijke
situatie?

Advies
Welke financiële
oplossing past bij
u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder
heeft de financiële
oplossing die bij u
past?

Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij
ervoor zorgen dat
u de contracten
krijgt.

Onderhoud
U heeft het
contract. Daarna
houden wij in de
gaten of het goed
gaat.

Gemiddelde kosten
Advies

Gericht op afsluiten

Combinatie

€ 725

€ 325

€ 1050
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Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Onderzoek
Hoe is uw

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een
goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

persoonlijke

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

situatie?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Voor een goede beschrijving verwijzen wij u naar onze dienstverleningswijzer. Tijdens het eerste gesprek wordt de
dienstverleningswijzer altijd met u doorgenomen.

Advies
Welke financiële

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant,
analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

oplossing past bij u
en uw situatie?

Zoeken

Voor een goede beschrijving verwijzen wij u naar onze dienstverleningswijzer.

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek

Welke aanbieder

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal vermogensopbouw

heeft de financiële

producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij

oplossing die bij u

voorkeur met een aantal aanbieders samen.

past?

Geen vergelijking
van producten

Dit biedt deze

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Wij adviseren alleen vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

dienstverlener

Dit biedt deze
dienstverlener niet
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Vergelijking van groot
aantal producten

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de
Contract

contracten krijgt.

Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij

Voor een goede beschrijving verwijzen wij u naar onze dienstverleningswijzer.

ervoor zorgen dat u
de contracten
krijgt

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
Onderhoud

Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u

U heeft een

tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

contract. Daarna
houden wij in de

Let op!

gaten of het goed

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg

gaat

verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het
contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.
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Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening
Gemiddelde
kosten
Advieskosten

€ 725

Kosten gericht op
€ 325
afsluiten product
Combinatie

€ 1050

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
Het adviestraject is onderverdeelt in 5 fases: 1. Kennismaking. 2. Persoonlijk Financieel Overzicht. 3. Uitgangspunten, doelen, wensen & Financieel
Advies. 4. Bemiddeling. Financieel advies. 5. Onderhoud/Beheer. Elke fase kost een bepaald bedrag afhankelijk van het gekozen scenario,
complexiteit en tijd. Een heldere toelichting kunt u vinden in onze dienstverleningswijzer.
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.
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