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Beste relatie, 

U bent op zoek naar een betrouwbare partner voor het regelen van uw financiële zaken. Wij 

nodigen u graag uit om kennis te maken met A en S Financieel Adviseurs. Hierbij ontvangt u 

een aantal documenten met informatie over ons bedrijf. 

1. Dienstenwijzer 

In de dienstenwijzer stellen wij ons aan u voor en leggen we uit wat we voor u kunnen 

betekenen. Wij vertellen u wat onze dienstverlening inhoudt en wat onze werkwijze is. 

Daarnaast treft u informatie aan over ons betalingsmodel en onze tarieven. 

2. Dienstverleningsdocumenten  

In deze documenten staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere 

financiële dienstverleners hebben ook eenzelfde document. Dit zijn standaarddocumenten 

zodat u ons kunt vergelijken met anderen. 

3. Algemene leveringsvoorwaarden 

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 

4. Privacy statement 

In dit document geven wij u informatie over hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke 

gegevens die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen. 
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1 Inleiding 

U bent op zoek naar een betrouwbare partner voor het regelen van uw financiële zaken. Wij nodigen u 

graag uit om kennis te maken met A en S Financieel Adviseurs in Hilversum en Amersfoort.  

In deze dienstenwijzer stellen wij ons aan u voor en leggen wij uit wat wij voor u kunnen betekenen. 

Wij vertellen u wat onze dienstverlening inhoudt en wat onze werkwijze is. Daarnaast treft u informatie 

aan over ons betalingsmodel en onze tarieven. 

2 Over A en S  

A en S Financieel Adviseurs B.V. is een onafhankelijk financieel advieskantoor met een vestiging in 

Hilversum en in Amersfoort. 

A en S is opgericht in 2003 door Evan Aalten en Mark Smits.  

Missie 

A en S Financieel adviseurs is ontstaan vanuit de ambitie om de meest deskundige, creatieve en 

persoonlijke dienstverlener te zijn op het gebied van financieel advies. Hierdoor bindt A en S klanten 

voor het leven die in elke fase van hun leven de weg naar A en S weten te vinden. 

Visie 
 
In een financieel veranderende wereld zijn wij er voor een leven lang voor onze klanten. Wij geven 
Persoonlijk en Deskundig financieel advies. Onze klanten zijn onze ambassadeurs, want wij zijn 
succesvol door het succes van onze klanten. Hierdoor staat klanttevredenheid op alle fronten centraal, 
dit houdt in dat:  
 

 Wij goed opgeleid, actueel geschoold en door permanente educatie altijd up-todate zijn.  

 We een breed netwerk hebben en we volledig onafhankelijk zijn. 

 We doortastend en vasthoudend zijn en kansen zien in plaats van bedreigingen. 

 We creatief zijn in het vinden van een passende financiële oplossing als het gaat om de 
belangen van onze relaties.  
 

De financiële markt wordt op veel gebieden steeds complexer, wij zijn adviseur, bemiddelaar en coach 
voor onze nieuwe en bestaande klanten! 
 

 

3 Waarom A en S? 

Het inschakelen van A en S levert u financieel voordeel op en de zekerheid dat uw zaken goed 

geregeld worden. Zowel nu als in de toekomst. Onze adviseurs voegen jaarlijks waarde toe aan uw 

financiele huishouding.  

 Deskundigheid, ervaring en creativiteit staan borg voor kwaliteit van het advies 

 U bent verzekerd van de laagste rente en beste voorwaarden 

 Met onze ruime kennis en ervaring krijgen we meer voor u voor elkaar 
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 U krijgt een duidelijk rapport, we houden complexe zaken simpel en begrijpelijk 

 Onze persoonlijke, dienstverlenende aanpak en instelling neemt u werk uit handen 

 U maakt gebruik van onze scherpe prijsafspraken, dat scheelt u geld (taxatie, notaris, 

makelaar) 

 Uw advies wordt actief onderhouden, wij werken met een duidelijke servicecontract 

4 Onze relatie met financiële instellingen  

Ons kantoor werkt samen met ruim twintig zorgvuldig door ons geselecteerde betrouwbare en 

bekende financiële instellingen. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met 

deze instellingen en op een gedegen analyse van de ruime keuze aan producten die deze instellingen 

aanbieden.  

5 Referenties 

Kijk op onze website www.asfa.nl bij referenties om te zien wat onze tevreden relaties over onze 

dienstverlening zeggen. 

6 Werkwijze hypotheekadvies 

Stap 1: Oriënteren 

 Kennismaken 

 Vraagstelling doornemen 

 Uitleg dienstverlening en tarieven 

Stap 2: Inventariseren 

 Inventarisatie financiële situatie, risicobereidheid en financiële ervaring 

 Inventarisatie van uw wensen en doelstellingen 

 Uitleg hypotheekvormen, rentevast periodes en financiële risico’s 

 Uitleg financiële producten voor zover op uw situatie van toepassing 

 Berekenen benodigde financiering 

 Toetsen haalbaarheid financiering 

 Globale maandlast berekenen 

 Vragen beantwoorden 

 Opdracht tot dienstverlening 

Stap 3: Analyseren en adviseren 

 Doorrekenen van uw huidige financiële situatie en wensen 

 Vergelijken van verschillende hypotheekaanbieders 

 Berekenen hypotheekmogelijkheden 

 Opstellen uitgebreide analyse van uw financiële situatie 

 Analyseren inkomen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen 

 Bespreken analyse en oplossingen 

http://www.asfa.nl/
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 Eventueel aanpassen uitgangspunten 

 Bijstellen advies waar nodig en met u bespreken 

 Doornemen benodigde verzekeringen 

Stap 4: Bemiddelen 

 Verwerken definitief advies tot aanvraag offerte(s) 

 Monitoren aanvraag 

 Beantwoorden vragen financiële instellingen 

 Controleren offerte(s) op juistheid 

 Voorbereiden aanvraagformulieren financiële producten 

 Aanvragen en monitoren taxatierapport 

 Bewaken ontbindende voorwaarden 

 Bewaken tijdige aanlevering benodigde stukken 

 Voorbereiden noodzakelijke correspondentie en contacten met geldverstrekker, verzekeraar, 

beleggingsinstelling, notaris en makelaar 

 Regelen en bewaken bankgarantie 

 Bewaken passeerdatum 

 Coördineren contact tussen notaris en hypotheekaanbieder 

 Controleren voortgang dossier bij alle betrokken partijen 

 Begeleiden en onderhouden contacten tussen de diverse betrokkenen 

 Begeleiden medisch akkoord verzekeringen 

 Opzeggen/ wijzigen bestaande polissen 

 Controleren concept notarisstukken 

 Controleren polissen en alle relevante documenten 

 Managen proces in laatste 24 uur voor passeren 

 Administreren alle relevante gegevens in dossier en CRM systemen 

Stap 5: Onderhouden advies 

 Beantwoorden van uw financiële vragen door uw adviseur 

 Ieder jaar recht op een adviesgesprek 

 Bewaken rentevast periode en advies bij renteverlenging 

 Advies over aflossing 

 Ondersteuning bij claim op levensverzekering en betalingsbeschermer  

 Periodieke controle van uw financiële producten op prijs en kwaliteit 

 Periodieke controle wijziging persoonlijke situatie  

 Periodieke controle rendement vermogensopbouw 

 Signalering relevante sociale of fiscale wetgeving 

 Doorvoeren van wijzigingen verzekeringen 

 Bespreken pensioenoverzicht 

 Korting op ons uurtarief voor overige diensten 
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Kantoorgegevens 

Naam kantoor : A en S  Financieel Adviseurs B.V. 
Kantooradres : Hoge Naarderweg 6A 
Postcode en Vestigingsplaats : 1217 AE  Hilversum 
Telefoon : 035-750 30 88 
E-mail  : info@asfa.nl  
Website : www.asfa.nl 
Inschrijving WFT register van de AFM : 12002332 
Inschrijving Handelsregister : KvK 32095856 
Openingstijden : Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur 
  
  
Naam kantoor : A en S Financieel Adviseurs Amersfoort B.V. 
Kantooradres : Maanlander 47 
Postcode en Vestigingsplaats : 3824 MN Amersfoort 
Telefoon : 033-3035936 
E-mail  : info@asfa.nl  
Website : www.asfa.nl 
Inschrijving WFT register van de AFM : 12002332 
Inschrijving Handelsregister : KvK 62770764 
Openingstijden : Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur 

7 Deskundigheid en kwaliteit 

Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht een vergunning van de Autoriteit 

Financiële Markten voor het uitoefenen van onze bedrijfsactiviteiten onder nummer 12016925. De 

AFM houdt toezicht op deskundigheid, integriteit, betrouwbaarheid en zorgplicht naar onze klanten. 

Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.  

Onze adviseurs zijn gecertificeerd door de Federatie Financieel Planners (www.ffp.nl), door de 

Stichting Erkend Hypotheekadviseurs (www.seh.nl) of door de Nederlandse Vereniging Hypothecair 

Planners (www.hypothecairplanner.nl). Deze instellingen stellen hoge eisen aan opleiding en ervaring. 

Verder zijn wij als kantoor bij de volgende instellingen aangemeld: 

 Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)  | www.kifid.nl  

 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Schouten)  | www.schouteninsurance.com   

 College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)  | www.cbpweb.nl  

8 Intern beloningsbeleid 

De beloning van onze adviseurs bestaat uit een vast salaris en een variabel salaris. Dit variabele 

salaris maakt maximaal 20% uit van het vaste salaris. De salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. 

Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer en klantgericht handelen. 

Deze beoordeling bepaalt mede de hoogte van het salaris.  

mailto:info@asfa.nl
http://www.asfa.nl/
mailto:info@asfa.nl
http://www.asfa.nl/
http://www.afm.nl/
http://www.ffp.nl/
http://www.hypothecairplanner.nl/
http://www.kifid.nl/
http://www.schouteninsurance.com/
http://www.cbpweb.nl/
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9 Wat verwachten wij van u? 

Om ons werk goed te kunnen doen is het van essentieel belang dat u juiste en volledige gegevens 

tijdig aan ons verstrekt. Op basis van onjuiste of onvolledige informatie kunnen zich situaties voordoen 

die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Daarnaast kunnen financiële dienstverleners op basis 

van hun voorwaarden eventueel uitkeringen weigeren, contracten verbreken of overeenkomsten niet 

erkennen.  
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Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie, alsmede wijzigingen van verzekerde 

zaken of bestemmingen van onroerend goed tijdig aan ons en/of de verzekeraar en geldverstrekker 

doorgeeft. U kunt hierbij denken aan situaties als verandering van werkgever of dienstverband, 

gezinsuitbreiding, samenwonen, huwelijk, echtscheiding of beëindiging samenleving, overlijden, 

verhuizen, enzovoorts. Alleen op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat uw advies up-to-date blijft. 

10 Betalingsmodel en tarieven  

A en S werkt op basis van een uurtarief. Ons uurtarief is 135 euro exclusief BTW. 

10.1 Hypotheekadvies  

Het aantal benodigde uren hangt af van uw situatie en de complexiteit daarvan. In het 

oriëntatiegesprek kan de adviseur het aantal uren inschatten en eventueel een vaste fee met u 

afspreken. Ons tarief voor hypotheekadvies is in de meest voorkomende gevallen fiscaal aftrekbaar. 

Hieronder staat de bandbreedte van ons tarief voor de meest voorkomende gevallen. Het gemiddelde 

tarief is 2.450 euro. De tarieven zijn in euro’s inclusief eventueel verschuldigde BTW. 

Nieuwe hypotheek of oversluiten hypotheek Minimaal Maximaal 

Oriënteren, eerste gesprek  Kosteloos Kosteloos 

Inventariseren, adviseren en/of bemiddelen hypotheek 1.500 4.500 

 
 

Wijzigen bestaande hypotheek Minimaal Maximaal 

Verhoging hypotheek bestaande klant 1.250 2.250  

Verhoging hypotheek nieuwe klant 1.500 4.500 

Akte ontslag hoofdelijk schuldenaar  1.750 3.575 

Veranderen hypotheekvorm bestaande klant    750 1.500 

Veranderen hypotheekvorm nieuwe klant 950 2.000 

10.2 Financiële planning 

Het aantal benodigde uren hangt af van uw vraagstuk en de complexiteit daarvan. In het 

oriëntatiegesprek kan de adviseur het aantal uren inschatten en eventueel een vaste fee met u 

afspreken. Hieronder staat de bandbreedte van ons tarief voor de meest voorkomende gevallen. De 

tarieven zijn in euro’s inclusief eventueel verschuldigde BTW. 

Financiële planning Minimaal Maximaal 

Oriënteren, eerste half uur  Kosteloos Kosteloos 

Inventariseren, analyseren/adviseren, opstellen financiële 
planning 

950 2.500 

10.3 Overig financieel advies 

Het aantal benodigde uren hangt af van uw vraagstuk en de complexiteit daarvan. In het 

oriëntatiegesprek kan de adviseur het aantal uren inschatten en eventueel een vaste fee met u 

afspreken. Een bandbreedte van ons tarief voor de meest voorkomende gevallen is niet te geven.  
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Overig financieel advies Tarief 

Oriënteren, eerste half uur Kosteloos 

Advies Uurtarief 

10.4 Advies en bemiddeling in voorzieningen 

Het aantal benodigde uren hangt af van uw situatie en de complexiteit daarvan. In het 

oriëntatiegesprek kan de adviseur het aantal uren inschatten en eventueel een vaste fee met u 

afspreken. Hieronder staat de bandbreedte van ons tarief voor de meest voorkomende gevallen. De 

tarieven zijn in euro’s inclusief eventueel verschuldigde BTW. 

10.5 Onderhoud  

Onderhoud hypotheek of financieel plan Vast tarief  

Servicecontract 25 euro per maand 

11 BTW  

Mogelijk is onze nota belast met BTW. Wanneer de intentie van het advies gericht is op het tot stand 

komen van een hypotheek, levensverzekering of schadeverzekering, mogen wij een nota zonder BTW 

aan u versturen. Wanneer dit niet zo is (bijvoorbeeld bij een second opinion), zijn wij verplicht om BTW 

in rekening te brengen.  

12 Beëindiging relatie met ons kantoor 

Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kunt of 

wilt maken, dan heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt 

de betreffende financiële dienstverleners verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of 

beleggingsrekeningen over te dragen aan 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. 

  

Bemiddelen voorzieningen Minimum Maximum 

Oriënteren, eerste half uur Kosteloos Kosteloos 

Overlijdensrisicoverzekering 450 950 

Woonlastenverzekering  450  950 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering 750 1.250 

Nabestaandenlijfrente 750 1.250 

Lijfrente/banksparen 450 950 
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13 Klachtenprocedure 

Als u een klacht heeft over een afhandeling van uw dossier, over onze werkwijze in het algemeen of 

over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo 

spoedig mogelijk over te informeren. Wij hebben hiervoor een interne klachtenprocedure. Na 

ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie 

behandeld. 

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw 

klacht terecht bij het onafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een 

door het ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Wij zijn wettelijk verplicht ons bij deze 

instantie aan te melden, maar zien het advies van de KiFiD niet als bindend. Deze KiFiD procedure 

voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij gaat onderzoeken of er 

mogelijkheden zijn voor bemiddeling. Vooralsnog zal voor de fase Ombudsman geen klachtengeld 

worden geheven. Mocht de Ombudsman niet slagen in zijn bemiddeling, dan kan de klacht als geschil 

worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze commissie werkt met Geschillenkamers met 

specialismen voor verzekeringen, bank- en hypotheekzaken, beleggingen en consumptief krediet. 

Momenteel is klachtengeld door de klager verschuldigd.  

Indien u meer informatie wilt hebben over de KiFiD, dan kunt u terecht op www.kifid.nl. 

14 Tot slot 

Wij hopen u op deze wijze duidelijk en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd over onze 

dienstverlening en zien u graag voor lange tijd als relatie aan ons kantoor verbonden. 

http://www.kifid.nl/


Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
A & S Financieel Adviseurs bv
Hoge Naarderweg 6A
1217AE HILVERSUM
0357503088
info@asfa.nl

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

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

€ 1850 € 900 € 2750
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Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

 Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke

situatie?

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:

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

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

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

 Advies

Welke financiële

oplossing past bij u en

uw situatie?

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.

 Zoeken

Welke aanbieder heeft

de financiële oplossing

die bij u past?

Dit biedt deze

dienstverlener

Dit biedt deze

dienstverlener niet

De hypotheek

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

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

We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.

Geen vergelijking
van producten

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Vergelijking van groot
aantal producten

Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.

Verzekeringen bij de hypotheek

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

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

We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.

Geen vergelijking
van producten

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Vergelijking van groot
aantal producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.
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Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

 Contract

Heeft u gekozen? Dan

kunnen wij ervoor

zorgen dat u de

contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten

krijgt.

Onderhoud

U heeft een contract.

Daarna houden wij in de

gaten of het goed gaat

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

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

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

Let op!

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg 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, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het

onderhoud van uw contract.

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.

• Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie

passen.

• Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

• Jaarlijks recht op een adviesgesprek en korting op ons uurtarief voor overige werkzaamheden.

De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement.
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Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde

kosten

Advieskosten € 1850

Kosten gericht op

afsluiten product
€ 900

Combinatie € 2750

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Het tarief is afhankelijk van de complexiteit van uw situatie. In een kosteloos oriëntatiegesprek kunnen wij aangeven wat het tarief in uw geval is. De

genoemde tarieven geven u een indruk van het gemiddelde en zijn in de meest voorkomende gevallen fiscaal aftrekbaar.

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
A & S Financieel Adviseurs bv
Hoge Naarderweg 6A
1217AE HILVERSUM
0357503088
info@asfa.nl

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

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

€ 475 € 300 € 775
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Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

 Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke

situatie?

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:

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

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

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

 Advies

Welke financiële

oplossing past bij u en

uw situatie?

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.

 Zoeken

Welke aanbieder heeft

de financiële

oplossing die bij u

past?

Dit biedt deze

dienstverlener

Dit biedt deze

dienstverlener niet

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

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

elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.

Geen vergelijking
van producten

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Vergelijking van groot
aantal producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.
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Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

 Contract

Heeft u gekozen? Dan

kunnen wij ervoor

zorgen dat u de

contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de

contracten krijgt.

Onderhoud

U heeft een contract.

Daarna houden wij in

de gaten of het goed

gaat

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

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

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

Let op!

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg 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.
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Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde

kosten

Advieskosten € 475

Kosten gericht op

afsluiten product
€ 300

Combinatie € 775

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Het tarief is afhankelijk van de complexiteit van uw situatie. In een kosteloos oriëntatiegesprek kunnen wij aangeven wat het tarief in uw geval is.

De genoemde tarieven geven u een indruk van het gemiddelde.

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 Vermogen opbouwen
A & S Financieel Adviseurs bv
Hoge Naarderweg 6A
1217AE HILVERSUM
0357503088
info@asfa.nl

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

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

€ 450 € 175 € 625
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Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

 Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke

situatie?

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:

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

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

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

 Advies

Welke financiële

oplossing  past bij u

en uw situatie?

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.

 Zoeken

Welke aanbieder heeft

de financiële

oplossing die bij u

past?

Dit biedt deze

dienstverlener

Dit biedt deze

dienstverlener niet

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

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

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

Geen vergelijking
van producten

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Vergelijking van groot
aantal producten

Wij adviseren alleen vermogensopbouw producten van andere aanbieders.
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Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

 Contract

Heeft u gekozen? Dan

kunnen wij ervoor

zorgen  dat u de

contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de

contracten krijgt.

Onderhoud

U heeft een contract.

Daarna houden wij in

de gaten of het  goed

gaat

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

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

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

Let op!

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg 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.
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Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening

Standaardtarief

Advieskosten € 450

Kosten gericht op

afsluiten product
€ 175

Beide € 625

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Het tarief is afhankelijk van de complexiteit van uw situatie. In een kosteloos oriëntatiegesprek kunnen wij aangeven wat het tarief in uw geval is.

De genoemde tarieven geven u een indruk van het gemiddelde.

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.

VERMOGEN OPBOUWEN 4 van 4
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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 

1. Definities 

1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid A en S  Financieel Adviseurs bv, gevestigd te Hilversum aan de 
Hoge Naarderweg 6A en A en S Financieel Adviseurs Amersfoort bv hierna te noemen: ‘het 
Financieel Intermediair’. 

 

1.2.   De wederpartij van het Financieel Intermediair betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of  
  personenvennootschap met wie het Financieel Intermediair een overeenkomst heeft gesloten  
  ofwel aan wie een offerte, berekeningen, (financieel) advies en / of aanbieding al dan niet in  

concept is gedaan. Al hoewel het om meerdere wederpartijen kan gaan wordt in het 

navolgende gesproken over ‘De Opdrachtgever ’. 

2. Toepasselijkheid  

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk en / of iedere door het Financieel 

Intermediair aan de Opdrachtgever uitgebrachte (concept) offerte, advies en / of aanbieding 

alsmede op iedere tussen het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever gesloten 

overeenkomsten van welke aard ook. 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige)  

  bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. 

2.3 Afwijkende Algemene Voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever bij het afsluiten van  

  een overeenkomst of anderszins verwijst, worden hierbij door het Financieel Intermediair 

   integraal verworpen en uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard, behoudens het geval  

  het Financieel Intermediair expliciet en onvoorwaardelijk deze afwijkende voorwaarden  

  schriftelijk heeft aanvaard. 

 

3.  Inhoud en uitvoering  van de werkzaamheden 

3.1   Alle door het Financieel Intermediair - al  dan niet als concept - uitgebrachte offertes, adviezen  
  en / of aanbiedingen, alsmede de daarin door het Financieel Intermediair vermelde termijnen  
  en tarieven zijn vrijblijvend, behoudens het geval dat het Financieel Intermediair met de  
  Opdrachtgever expliciet en schriftelijk afwijkende condities heeft afgesproken. 

 

3.2   Het Financieel Intermediair zal zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden in voorkomende  
gevallen inspannen om een specifiek resultaat ten behoeve de Opdrachtgever te bereiken,  

  maar een garantie kan hiervoor niet worden afgegeven. 

3.3   Het Financieel Intermediair heeft de bevoegdheid om een opdracht van de Opdrachtgever te  
  weigeren zonder opgave van de daaraan ten grondslag liggende redenen.  
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3.4  In geval van digitale of elektronische verzoeken en / of aanvragen van de  

 Opdrachtgever aan het Financieel Intermediair, is de Opdrachtgever gehouden te verifiëren 

dat de betreffende verzoeken en / of aanvragen het Financieel Intermediair hebben bereikt, 

indien de Opdrachtgever niet binnen 48 uur na verzending van dat bericht een 

ontvangstbevestiging heeft ontvangen van het Financieel Intermediair. 

3.5  Elektronische en / of digitale, zij het op internet of anderszins, verstrekte informatie door het 

Financieel Intermediair is vrijblijvend van aard en kan niet worden beschouwd als een 

verstrekt advies, tenzij expliciet anders is bepaald. 

 

 

4.  Vergoedingen en betaling 

4.1 Het Financieel Intermediair is gehouden om bij het sluiten van de overeenkomst met de 
Opdrachtgever af te spreken op welke wijze zijn werkzaamheden zullen worden vergoed. 
Deze vergoeding kan op provisiebasis worden berekend en op basis van een in rekening te 
brengen vast honorarium aan de Opdrachtgever, zij het dat een combinatie van beide ook 
mogelijk is. 

 

4.2 De administratie van het Financieel Intermediair geldt als basis voor de berekening van de 
door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen over de door het Financieel Intermediair 
verrichte werkzaamheden, behoudens bewijs van onjuistheid van de administratie. 

 

4.3 Wijzigingen in de vergoedingen als gevolg van door de overheid opgelegde belastingen en/of 
heffingen worden aan de Opdrachtgever doorberekend. 

 

4.4  Betalingen door de Opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na  

factuurdatum.  

4.5  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het factuurbedrag 

wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. 

4.6  Indien betaling na aanmaning uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten 

belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 15, -. 

4.7 Betalingen die door de Opdrachtgever worden verricht, komen in de eerste plaats in mindering 

op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen welke het langst 

openstaan, ook indien de Opdrachtgever een ander betalingskenmerk zou opgeven. 

4.8 Indien een of meer facturen niet tijdig worden voldaan door de Opdrachtgever, kan het 

Financieel Intermediair zijn werkzaamheden opschorten, met dien verstande dat de 

Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld. 
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5.  Inschakeling derde partijen 

5.1   Het Financieel Intermediair is bevoegd om bij de uitvoering van werkzaamheden derde  
 partijen in te schakelen indien en voor zover het Financieel Intermediair dit gezien de aard van 

de verstrekte opdracht noodzakelijk acht. Zo mogelijk zal het Financieel Intermediair 

hieromtrent de Opdrachtgever op voorhand informeren. 

5.2   De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen door het Financieel  
 Intermediair aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden. 

 

 

6.   Informatieverstrekking door de Opdrachtgever 

6.1. De Opdrachtgever is gehouden om al dan niet op verzoek alle relevante informatie te 
verstrekken aan het Financieel Intermediair die hij nodig heeft voor een zorgvuldige uitvoering 
van de in opdracht van de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden. 

 

6.2. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan 
het Financieel Intermediair verschafte informatie rust bij de Opdrachtgever. 

 

6.3. Indien benodigde informatie, ook na een herhaald verzoek daartoe, niet door de 
Opdrachtgever wordt verstrekt, is het Financieel Intermediair bevoegd om over te gaan tot 
opschorting van de uitvoering van de contractueel te verrichten werkzaamheden. 

 

7.  Beperking van aansprakelijkheid 

7.1 Iedere aansprakelijkheid van het Financieel Intermediair, haar bestuurders en haar 
werknemers bij het uitbrengen van offertes, adviezen en / of aanbiedingen al dan niet in 
concept alsmede bij de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het 
voorkomende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het Financieel 
Intermediair wordt uitgekeerd. 

 

7.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaats vinden is iedere aansprakelijkheid 
beperkt tot  € 10.000,-, of indien het door het Financieel Intermediair in rekening gebrachte 
factuurbedrag hoger is, tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag, zulks met een maximum 
van € 20.000,-.  
 

7.3 De uitvoering door het Financieel Intermediair van de overeengekomen werkzaamheden vindt 
louter plaats ten behoeve van de Opdrachtgever. Aan de verrichte werkzaamheden kunnen 
door derden geen rechten worden ontleend. 

 

7.4 De navolgende schade wordt door het Financieel Intermediair hierbij uitgesloten, behoudens 
indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens het Financieel 
Intermediair:  
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- schade welke door de Opdrachtgever en / of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, 

onvolledige of niet tijdig door de Opdrachtgever verstrekte informatie, dan wel als gevolg van 

elektronische en / of digitale berichten die het Financieel Intermediair niet hebben bereikt; 

 - schade die het gevolg is van fouten in door het Financieel Intermediair gebruikte computer 

software en / of andere computerprogrammatuur welke niet kan worden verhaald op de 

desbetreffende leverancier; 

 - schade die een gevolg is van door het Financieel Intermediair op de voet van artikel 5  

  ingeschakelde derde partijen. 

 

8. Overmacht 

8.1. In gevallen van overmacht is het Financieel Intermediair niet gehouden tot nakoming van 
contractuele verplichtingen. 

 

8.2. Onder overmacht worden die situaties begrepen waarin sprake is van buiten toedoen van het 
Financieel Intermediair ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van de 
verplichtingen bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder meer maar niet 
uitsluitend voor in geval van brand, werkstaking, oproer en oorlog, alsmede in geval van een 
toerekenbare tekortkoming door of bij ingeschakelde derde partijen. 

 

 

9.  Beëindiging en ontbinding overeenkomst 

9.1   De Opdrachtgever en het Financieel Intermediair zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden  
  indien en voor zover de andere partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling,  
  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn / haar verplichtingen uit hoofde van  
  de overeenkomst. 

 

9.2   De Opdrachtgever is gehouden om betalingsverplichtingen na te komen die ontstaan  
  zijn voor het tijdstip van ontbinding en/of die betrekking hebben op reeds verrichte  
  werkzaamheden. 

 

9.3   De Opdrachtgever en het Financieel Intermediair zijn bevoegd de overeenkomst met  
  onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt  
  verklaard of in surséance van betaling verkeert of – voor zover sprake is van een  
  rechtspersoon – deze wordt geliquideerd of ontbonden. 

 

9.4   Na het einde van de overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden, voor zover  
  mogelijk, van kracht. 

 
 

10.  Geheimhouding en privacy 

10.1 Het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar om alle 

informatie geheim te houden, welke hen uit hoofde van de met elkaar gesloten overeenkomst 

bekend is of zal worden en waarvan bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn, dat deze 

informatie vertrouwelijk is. 
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10.2 Alle persoonsgegevens die door de Opdrachtgever aan het Financieel Intermediair worden  

 verstrekt, zullen door het Financieel Intermediair niet worden gebruikt voor of worden verstrekt  

aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de te  

verrichten contractuele werkzaamheden of door haar aan de Opdrachtgever te  

verzenden informatieve brieven e.d. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname 

van diens persoonsgegevens in enige verzendlijst e.d. van het Financieel Intermediair, zal het 

Financieel Intermediair de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van de 

Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen. 

 

10.3 De verplichtingen zoals vermeld onder 10.1 en 10.2 lijden uitzondering in het geval dat op 

grond van de wet en / of openbare orde de betreffende gegevens aan een daartoe 

aangewezen instantie (zoals De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten) 

dienen te worden verstrekt. 

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

11.1   Op iedere door het Financieel Intermediair aan de Opdrachtgever uitgebrachte voorstel, 

offerte  

 en / of aanbieding alsmede op iedere tussen het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever 

gesloten overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt dientengevolge ook 

voor de uitleg en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden. 

11.2 Het Financieel Intermediair is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening  

  (KiFiD) onder nummer 300.000.244. Alle geschillen tussen het Financieel Intermediair en de 

Opdrachtgever welke voortvloeien uit door deze verstrekte voorstellen, offertes en / of  

  aanbiedingen evenals tussen het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever gesloten  

  overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, kan op 

 verzoek van de  Opdrachtgever ofwel voor advies worden voorgelegd aan de  

  Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van KiFiD ofwel worden voorgelegd  

  aan de bevoegde Nederlandse civiele rechter. 

11.3   Het Financieel Intermediair conformeert zich op voorhand niet aan een door de  
  Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven advies. 

 

11.4   Wanneer het betreffende geschil een financieel geschil betreft dat het bedrag ad € 25.000,--  
  (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) te boven gaat, is het Financieel Intermediair 
  bevoegd om af te zien van een procedure bij KiFiD. 
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12.  Slotbepalingen 

12.1  Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts  

  rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen het Financieel Intermediair en de  

  Opdrachtgever zijn overeengekomen. 

12.2  Indien enige clausule van deze Algemene Voorwaarden nietig zou blijken, blijft  

  alleen de betreffende clausule buiten toepassing en behouden alle overige clausules  

  onverkort gelding. 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 

32095856. En 62770764 voor A en S Amersfoort bv.Tevens worden de voorwaarden op 

aanvraag kosteloos toegezonden en zijn deze gepubliceerd op onze website www.asfa.nl. 
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Beste relatie, 

 

In dit document geven wij u informatie over hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke 

gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen. 

 

Onze dienstverlening 

Ten behoeve van onze relaties geven wij advies met betrekkingen tot verzekeringen, 

hypotheken en kredieten. Naast  advies over welke financiële producten passen bij de 

wensen en behoeften van onze klanten, ondersteunen wij onze klanten bij de totstandkoming 

en het onderhoud van deze producten.  

 

Wat wij voor u gaan doen 

U heeft ons verzocht u te helpen bij het analyseren van uw financiële situatie en u te 

adviseren over welke verzekeringen en/of hypothecair krediet bij uw situatie passen. 

 

Uw persoonsgegevens 

Om u goed te kunnen adviseren welke verzekeringen en/of hypothecair krediet bij uw situatie 

passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze 

vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw 

financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeftes voor 

zover relevant voor het  financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te 

dragen dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een 

verzekering.  

 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om 

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en 

organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis 

kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een 

geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan. 

 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens? 

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te 

maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u 

gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van 

uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering. 

 

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van 

dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, 

geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de 

uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.  
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Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de gegevens die deze instellingen 

wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een 

offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureau ’s gaat het om  

uw contactgegevens en de gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere 

bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, 

zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken. 

 

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van 

de door u aan ons gegeven opdracht bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij 

geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt 

nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren. 

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de 

werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of 

kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de 

persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen. Dit is de minimale wettelijke 

bewaartermijn die ons vanuit de AFM opgelegd is.  

Als er na het eerste kennismakingsgesprek nog geen opdracht wordt gegeven voor advies- 

of bemiddelingswerkzaamheden, maar er wel de verwachting is dat deze opdracht in de 

nabije toekomst wordt gegeven, bewaren wij uw gegevens 2 jaar waarna deze worden 

vernietigd. 

 

Wat zijn uw rechten? 

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of 

niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder 

samen. 

 

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. 

Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos. 

 

b) Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben 

verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard 

alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken 

correct zijn.  

 

c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben 

geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard  

voldoen wij in dat geval aan uw verzoek echter moeten wij wel kunnen blijven voldoen 

aan onze wettelijke eisen.  

 

d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens 

gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij 

bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons 

dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen. 
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e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. 

Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij  

zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. 

 

f) Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw 

verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over 

de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen. 

 

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het 

gebruik? 

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een 

puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal 

door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd 

in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.  

 

Wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in 

het gebruik hiervan, dan missen wij één of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat 

niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er 

dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle 

informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. 

 

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij 

u informeren dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.  

 

Heeft u vragen of klachten? 

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw 

persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor 

wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met 

ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

 

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgevens is 

omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van 

ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. 

 

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens 

zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:           

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

