
Aangezien wij een duurzame vertrouwensrelatie belangrijk vinden - nu is besloten gebruik te maken van de kennis en 

dienstverlening van ons kantoor - leggen we samen vast wat wij hebben afgesproken.  

Hoe wij onze dienstverlening vorm geven is aan de orde gekomen tijdens ons gesprek op :        -    -          

en is ook na te lezen in de documentatie die wij hebben verstrekt

De opdracht betreft

 Advies            Bemiddeling  Onderhoud

Opdracht omschrijving

Onze opdracht bestaat uit de hieronder aangevinkte taakgebieden. Voor deze opdracht leggen wij de gemaakte afspraken 

vast. 

 Persoonlijk Financieel Plan    Levensverzekering 

 Arbeidsongeschiktheid    Pensioen         

 Schadeverzekeringen    Quickscan       

 Hypotheek    Risicoanalyse

 Risicoverzekering   

Onze dienstverlening is onafhankelijk en volledig vrij in de advisering. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder 

contractuele verplichtingen financiële producten van verzekeraars of financiële instellingen kunnen adviseren. 

Met het oog op het grote aanbod van productaanbieders, gaan wij bij onze adviezen en bemiddeling uit van een 

beperkte groep van verzekeraars en/ of financiële instellingen. Uit ervaring weten wij, dat het productaanbod van 

deze aanbieders in veel gevallen een sluitende oplossing biedt tegen een zeer goede premiestelling. Omdat nagenoeg alle 

verzekeraars voor ons toegankelijk zijn, is het uiteraard mogelijk om in overleg andere verzekeraars in de adviezen dan 

wel bemiddeling te betrekken

Advies
Het resultaat van onze gesprekken en de uitkomsten van onze analyses, zullen verwerkt worden in een adviesrapport. 

In dit rapport kun je lezen of je risico loopt en op welke manier dit risico kan worden vermindert of voorkomen. 

Wij houden rekening met de wensen en de uitkomsten van onze analyses. Nadat je het adviesrapport hebt gelezen, zullen 

wij in een persoonlijk gesprek alles nog eens rustig samen doornemen en de mogelijke vragen beantwoorden. Tijdens dit 

gesprek zullen wij de gevolgen van de keuzes die gemaakt kunnen worden indien gewenst bespreken.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt wettelijk toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële 

adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12006153. Het register van vergunninghouders kun je 

raadplegen op www.afm.nl

Kosten van advies en bemiddeling
Voor de meeste van onze diensten hebben wij een vaste prijs bepaald. Deze bedragen zijn ook weer vermeld en terug te 

vinden in de door ons verstrekte documentatie. Het bedrag is een optelsom van de tijd die wij besteden aan het totale 

advies en de gemaakte kosten. Onze ervaring is dat wij gemiddeld deze tijd nodig hebben om je een goed advies te geven. 

Voor werkzaamheden buiten deze overeenkomst rekenen wij een vast uurtarief 

Ons uurtarief ligt tussen de € 125,00 en 150,00 voor advieswerkzaamheden en € 85,00 voor administratieve 

werkzaamheden. Deze kosten brengen wij ook pas in rekening na vooraf overleg en akkoord.

Kosten van onderhoud
Het is belangrijk dat wij in de toekomst bij wijzigingen in je persoonlijke en financiële situatie onderzoeken of het 

door ons gegeven advies nog aansluit op je huidige situatie en wensen. Hiervoor kunnen op verrichtingenbasis of op 

abonnementsbasis afspraken worden gemaakt

Opdracht tot dienstverlening 

kennis  en dienstverlening van ons kantoor - leggen we samen vast wat wij hebben afgesproken.  

Hoe wij dat advies zullen geven is aan de orde gekomen tijdens ons gesprek op : …-……-…..  en is ook 

na te lezen in de documentatie die wij hebben verstrekt



Prijs afspraak

Voor de aan de voorzijde omschreven opdracht zijn de navolgende betalingsafspraken gemaakt

genoemde bedragen zijn exclusief mogelijk van toepassing zijnde btw en/of assurantiebelasting 

Voor het advies brengen wij eenmalig  €  ,-  in rekening 

Voor bemiddeling brengen wij eenmalig  €                   ,-      in rekening

Voor advies en bemiddeling brengen wij eenmalig  €                   ,-      in rekening

Voor onderhoud berekenen  wij  €                   ,       per  maand /kwartaal /half jaar/ jaar

Bijzondere afspraken :

Opdracht tot automatische incasso 

door ondertekening worden wij gemachtigd met ingang van    -      -         

af te schrijven:  het eenmalige bedrag   en/of     de periodieke bedragen

Naam bankinstelling

Bankrekeningnummer

Bedrag eenmalig € 

Bedrag periodiek € 

Bedrijfsnaam

Persoonsnaam

Datum

E-mail

Handtekening

Geldigheidsduur
Deze overeenkomst loopt af tot wederopzegging tenzij deze tussentijds wordt gewijzigd of wordt vervangen door een 

andere opdracht. 

Tot slot
Mochten er toch nog vragen zijn dan willen wij die graag beantwoorden.

Bij akkoord met de gemaakte afspraken in deze opdracht dan vragen wij je deze te ondertekenen.

          

Naam :

Adres :

Postcode/Woonplaats : 

Voor akkoord getekend      plaats en datum 

De Lindehove 6, Epe

Postbus 247, 8160 AE Epe

t 0578 - 69 66 23

f 0578 - 62 89 04

e info@baksteenpul.nl

i www.baksteenpul.nl
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