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n dit document staat wat wij voor u kunnen doen
hebben ook o n document
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n hoeveel dat kost Andere financi le dienstverleners

o kunt u ons vergelijken met anderen

n dit document beschrijven

no

n kunt u ook on e kosten vergelijken

e normaal ges roken doen en
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at de gemiddelde rijs is van de e diensten De e

aak daarom altijd goede afs raken met u

financi le

dienstverlener

wl

r

ld v

ilt u extra geld voor later?

rl

r

ilt u bijvoorbeeld later extra ensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in dit document

le en wat wij voor u kunnen doen

n hoeveel on e dienstverlening kost n de e situaties heeft u een vermogenso bouw vraag en moet u over

een aantal dingen nadenken Bijvoorbeeld over
• Hoeveel ensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?
• Heeft u nu geld over voor extra ensioen?
•

at ijn de regels van de Belastingdienst?

•

at ijn de voordelen en nadelen van s aren of beleggen?

n dit document kunt u le en of wij u bij het beantwoorden van de e vragen kunnen hel en hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer
tegenover staan

Samenvatting

at kunnen

ij voor u doen

ij ijn een financi le dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen

at financi le dienstverleners voor u kunnen doen kan

verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten Niet iedere financi le dienstverlener doet e alle vijf

ij doen de donkergekleurde

activiteiten De lichtgekleurde doen we niet

ij kunnen u adviseren over vermogenso bouw roducten van andere aanbieders
nder oek
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ersoonlijke situatie

dvies
elke financi le
o lossing ast bij u
en u situatie

oeken
elke aanbieder
heeft de financi le
o lossing die bij u
ast

ij kunnen ervoor orgen dat u het contract krijgt

Contract
eeft u geko en
an kunnen ij
ervoor orgen dat u
de contracten krijgt

nderhoud
U heeft het contract
aarna houden ij in
de gaten of het goed
gaat
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Gericht o afsluiten
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ienstverleningsdocument
Toelichting
nder oek
oe is u

ersoonlijke

at kunnen
e beginnen met u

o lossing
en u

o

ersoonlijke situatie

ant as als

n

at

eet u al over mogelijke financi le o lossingen

•

at

ilt u en at kunt u betalen

•

oeveel ekerheid ilt u

n hoeveel risico kunt u en

ersoonlijke situatie en

analyseren e dit klantbeeld

eu

amen met u beant oorden

•

Nadat e u

elke financi le

no

ij voor u doen

goed financieel advies geven

situatie

dvies

mo

ersoonlijke situatie goed kennen kunnen

e u een

e bijvoorbeeld de volgende vragen
n heeft u hier ervaring mee

ilt u nemen

ensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant

krijgt een financi le o lossing die aansluit bij u situatie en

ensen

ast bij u

situatie

oeken
elke aanbieder heeft
de financi le
o lossing die bij u
ast

Nadat e hebben bekeken

elke financi le o lossing het beste aansluit bij u situatie en

naar een assend roduct

m een geschikt aanbod te vinden vergelijken e een groot aantal vermogenso bou

roducten met elkaar

e bekijken elke vermogenso bou

Geen vergelijking
van roducten

roducten assen bij u en u

Vergelijking van be erkt
aantal roducten

ij adviseren alleen vermogenso bou

roducten van andere aanbieders

it biedt de e
dienstverlener

it biedt de e
dienstverlener niet
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ensen gaan e o

situatie

Vergelijking van groot
aantal roducten

oek

ienstverleningsdocument
Toelichting

no

o

n

ij voor u doen

Nadat wij u advies hebben gegeven neemt u een beslissing Als u dat wilt kunnen wij ervoor orgen dat u de

Contract
eeft u geko en
kunnen

at kunnen

mo

an

contracten krijgt

ij ervoor

orgen dat u de
contracten krijgt

Het contract loo t vaak lang door Nadat u het contract heeft getekend kan uw

nderhoud
U heeft een contract
aarna houden

ij in

de gaten of het goed
gaat

ersoonlijke situatie veranderen

Mogelijk ast het roduct in de toekomst niet meer bij uw ersoonlijke situatie Het is belangrijk dat u weet dat u
tijdens de loo tijd van het contract recht hebt o informatie over onder andere belangrijke wij igingen in het roduct

Let o
at financi le dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft kan heel erg verschillen
reek daarom goed af

at hij doet en

at hij niet doet En hoeveel dat kost

ij kunnen naast de wettelijke ver lichtingen die wij al hebben geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten
nadat het contract is afgesloten
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ienstverleningsdocument
osten
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no
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oeveel betaalt u

osten voor de dienstverlening

Gemiddelde
kosten
Advieskosten
osten gericht o
afsluiten roduct
Beide

300
100
00

De kosten worden a art in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief
anneer het roduct in samenhang met een hy otheek wordt afgesloten ijn de kosten reeds verwerkt in de totale hy otheekfee (met uit ondering
van advies en bemiddeling van een lijfrente
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 afs raken over de dienstverlening
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