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Aanleiding verzoek tot dienstverlening
Hypotheekadvies

Bedrijfsovername

Consumptief krediet

Pensioenadvies

Fiscaal advies

Beleggingsadvies

Schuldhulpverlening
Geachte relatie,
Het Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Finvisie financieel planners en
beleggingsadviseurs. De financieel planners en beleggingsadviseurs van Finvisie bemiddelen en
adviseren op het gebied van hypotheken, consumptieve kredieten, pensioenen,
beleggingsadviezen, bedrijfsovernames en overige financiële diensten. Finvisie hecht veel waarde
aan een goede financiële dienstverlening.
Conform de Wet op het financieel toezicht bieden wij u voorafgaand aan een financieel advies
en/of het sluiten/kopen van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een
beschrijving aan van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten.
In dit document informeren wij u over onze werkwijze en de wijze waarop wij in het algemeen
onze werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u
overige specifieke wensen heeft.
Het Dienstverleningsdocument is een puur informatief document en verplicht u niet om
bepaalde diensten van ons af te nemen. Op het moment dat wij juridische bindende afspraken
met u maken omtrent onze dienstverlening en/of beloning, leggen wij dit via een apart
opdrachtformulier schriftelijk met u vast.
De voorkeur gaat uit naar beloning op:
Factuurbasis

Provisiebasis
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Combinatiebeloning

Vaste vergoeding

Onze bedrijfsgegevens
Finvisie
Burgvliet 10
8226 RD Lelystad
Telefoon: 0320-253 336 of 06-388 249 74
Fax: 0320-846 249
Mailadres: info@Finvisie.nl
Wij zijn iedere werkdag geopend van 10.00 uur tot en met 18.00 uur en dagelijks telefonisch
bereikbaar tot 21.00 uur (ook op zaterdag) op het mobiele nummer 06-388 249 74

Finvisie adviseert en bemiddelt in de
volgende producten
● Levensverzekeringen
● Inboedelverzekeringen (alleen in combinatie met een hypothecair krediet)
● Opstalverzekeringen (alleen in combinatie met een hypothecair krediet)
● Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (alleen in combinatie met een consumptief en/of
hypothecair krediet)
● Hypotheken (waaronder bankspaarhypotheken en effectenhypotheken)
● Financieringen
● Sparen en betalen
● Beleggingsobjecten
● Schuldhulpverlening
Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs beschikken hiervoor over de vereiste
vergunning(en). Wij zijn geregistreerd in het register van de AFM (www.afm.nl) onder nummer
12016320.

Dienstverleningsdocument Finvisie versie 14/06/2012 / pag. 2 van 8

Klachten
Uiteraard zullen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan
vragen wij u dit ons te laten weten. Wij zullen dan onze uiterste best doen om u alsnog tevreden
te stellen. Na ontvangst van uw klacht zullen wij spoedig contact met u opnemen. Alle klachten
worden door de directie behandeld.
Vindt u dat wij niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact
opnemen met de volgende onafhankelijke klachteninstantie:

Klachteninstituut financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 070-3338960
Fax: 070-3338969
E-mail: consumenten@kifid.nl
Website: http://www.kifid.nl/

Als u ontevreden bent over onze dienstverlening, heeft u het recht om op elk moment de relatie
te beëindigen. U kunt de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de verzekeringen over te
dragen naar de adviseur van uw keuze. Wij zijn ontheven van de verplichtingen uit onze
zorgplicht, zodra de overdracht van uw verzekering(en) is tot stand gekomen en uw nieuwe
adviseur hiervoor verantwoordelijk is.
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Werkwijze
Bij het maken van een weloverwogen financiële keuze werken wij altijd volgens een vast
stappenplan. Op deze wijze weet u vooraf precies waar u aan toe bent, wat de eventuele
kosten zijn voor onze dienstverlening en of u wel of geen gebruik wenst te maken van de
dienstverlening van Finvisie.
Stap 1: Oriëntatie
In de oriënterende fase maken de financieel planner en/of beleggingsadviseur kennis met u. In
dit gesprek geeft u aan op welk gebied u onze diensten nodig heeft: het verkrijgen van een
hypotheek, verzekering, pensioen en/of andere dienst.
U wordt vervolgens in detail uitgelegd hoe het stappenplan er uit ziet en wat de verwachte
kosten daarvan zijn. Als u besluit om gebruik te maken van de diensten van Finvisie maken wij
samen met u een opdrachtbevestiging waarin onze werkzaamheden en kosten nauwkeurig
omschreven zullen worden.
Stap 2: Inventarisatie
De financieel planner en/of beleggingsadviseur van Finvisie inventariseert samen met u uw
persoonlijke situatie en doelstellingen.
In uw Persoonlijk Klantprofiel worden de volgende zaken vastgelegd:
● Uw doelstellingen en wensen/behoeften.
● Uw financiële positie, zoals inkomen, verplichtingen en vermogen.
● Uw kennis en ervaring op het gebied van financiële producten/diensten.
● Uw huidige leefsituatie en risicobereidheid.
Stap 3: Advies
Na het opstellen van het Persoonlijk Klantprofiel wordt onderzocht welke financiële keuze het
beste bij uw wensen en bestedingsmogelijkheden op de korte en lange termijn past. Hierbij
wordt ook gekeken naar de risico’s van overlijden, de micro, meso en macro economische
situatie, eventuele arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en naar uw pensioen inkomen.
Uw uiteindelijke keuze in samenspraak met ons advies is het definitieve financiële advies.
Stap 4: Bemiddeling
In deze stap bemiddelt Finvisie met de geldverstrekkers en/of verzekeraars om voor u de
meest gunstige rente en voorwaarden te krijgen. Het resultaat is dat u een offerte krijgt, die wij
met u duidelijk en helder zullen bespreken/toelichten.
Nadat u een definitieve keuze heeft gemaakt, dan begeleiden wij u bij alle administratieve zaken
die bijvoorbeeld met het definitief afsluiten van uw hypotheek samenhangen.
Indien u Finvisie heeft verzocht om een persoonlijk financieel plan op te stellen dan zullen wij het
uiteindelijke resultaat voor u verwerken en samenvatten in het persoonlijk financieel rapport. In
het laatste gesprek zullen wij dit rapport met u bespreken en toelichten. Uiteraard zijn wij graag
bereid om eventuele vragen te beantwoorden die u heeft nadat, wij samen met u het rapport
hebben besproken.
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Stap 5: Nazorg
Onze dienstverlening houdt niet op nadat u gebruik heeft gemaakt van de diensten van
Finvisie. Bij Finvisie streven wij ernaar om een langdurige relatie met onze klanten op te
bouwen. Mocht u in de (nabije) toekomst vragen en/of opmerkingen hebben, dan zijn wij graag
bereid om u van dienst te zijn. Indien uw situatie in de toekomst wijzigt, hopen wij dat van u te
vernemen, zodat we dan samen met u kunnen anticiperen op deze gewijzigde situatie.

Informatie over onze beloning
Voor de hieronder benoemde producten dienen wij onze verdiensten aan uw kenbaar te maken:
- Hypotheken

- Beleggingsverzekeringen

- Spaarpolissen

- Bankspaarproducten

- Uitvaartverzekeringen

- Overlijdensrisico verzekeringen

Finvisie biedt u 4 mogelijkheden om te betalen voor onze dienstverlening:
● betaling door middel van provisie
● betaling op uurbasis (factuur)
● een combinatie van beide beloningsvormen
● vaste vergoeding
Beloning op basis van provisie
Indien u kiest voor een beloning op basis van provisie, dan betaalt u ons voor onze
dienstverlening via de door u verschuldigde rente, premie of inleg aan de financiële instelling.
Indien naar aanleiding van onze dienstverlening een overeenkomst tot stand komt tussen u en
enige financiële instelling, ontvangen wij van de betreffende instelling provisie. Deze provisie is
verdisconteerd in bijvoorbeeld de hypotheek(kosten) of premie die door de financiële instelling
aan u in rekening wordt gebracht.
U krijgt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst exact inzage in de hoogte van deze
provisie.
Van diverse door ons aangeboden producten zullen wij hieronder de
provisiebandbreedte aangeven.
Schadeverzekeringen
Bij schadeverzekeringen ontvangen wij tussen 0% en 35% provisie over de totaal betaalde
premie. De hoogte is onder andere afhankelijk van de complexiteit en hoe arbeidsintensief het
product is bij het tot stand komen en in stand houden er van.
Per financiële instelling verschillen de provisies van elkaar.
Product Indicatie doorloopprovisie per van de betaalde premie:
● Inboedelverzekering: 0-25%
● Opstalverzekering: 0-25%
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Levensverzekeringen
Product Provisie-indicatie:
● Overlijdensrisicoverzekering: Tot eenmalig 200% afsluitprovisie en tot 30% doorloopprovisie
van de jaarpremie.
● Levensverzekering: Eenmalige premie: tot 8% van de koopsom of Jaarpremie. Periodieke
premie: tot 5% afsluitprovisie van de jaarpremie maal de duur in jaren van de verzekering en tot
30% doorloopprovisie van de jaarpremie.
● Levensverzekering: Direct ingaande lijfrente. Tot 1,50% van de koopsom.
● Levensverzekering: Uitgestelde lijfrente. Tot 1,50% van de koopsom.
● Uitvaartverzekering: Tot 7% afsluitprovisie van het verzekerd kapitaal en tot 30%
doorloopprovisie van de jaarpremie.
Hypotheken
Hypotheekvorm

afsluitprovisie

hypotheekbedrag

hypotheekbedrag

doorloopprovisie

Aflossingsvrij / Annuïteiten

0 – 1,00%

0 – 0,05%

Lineair

0 – 1,00%

0 – 0,05%

Spaar

0 – 3,15%

0 – 0,11%

Leven

0 – 0,74%

0 – 0,05%

Belegging

0 – 2,00%

0 – 0,13%

Bankspaar

0 – 1,17%

0 – 0,05%

Beloning op basis van declaratie (Fee)
Finvisie biedt u de mogelijkheid om ons te belonen tegen een van tevoren afgesproken uurtarief.
Indien u kiest voor deze mogelijkheid dan spreken we van tevoren een uurtarief met u af of
komen we een vaste totale vergoeding met u overeen.
Uiteraard maken we voor aanvang van onze dienstverlening aan u bekend wat de totale kosten
voor u zullen zijn.
Let op: Indien u kiest voor een beloning op basis van uurtarief, dan zijn we verplicht om u 19%
BTW in rekening te brengen. Uitgezonderd: hypothecair en pensioen advies, deze diensten zijn
vrijgesteld van BTW.
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Onze uurtarieven:
● De advieswerkzaamheden zoals financiële planning, beleggingsadvies en diverse complexe
analyses worden op basis van een uurtarief van €81,50 euro exclusief 19% BTW (prijspeil 2011)
in rekening gebracht;
● De advieswerkzaamheden betreffende Estate planning worden op basis van een uurtarief van
€ 175,00 euro exclusief 19% BTW (prijspeil 2011) in rekening gebracht;
● De advieswerkzaamheden zoals financieringen, hypotheekadvies, minder complexe analyses,
fiscaal advies en schuldhulpverlening worden op basis van een uurtarief van
€ 97,50 euro exclusief 19% BTW (prijspeil 2011) in rekening gebracht;
● De overige werkzaamheden worden op basis van een uurtarief van € 64,50 euro exclusief
19% BTW (prijspeil 2011) in rekening gebracht.
Indien u kiest voor betalen op basis van uurtarief, zult u achteraf een gespecificeerde rekening
ontvangen. Bij bovengenoemde producten zal de eventuele provisie op €0,- worden gesteld of
worden verrekend.
Voorafgaand de werkzaamheden zullen wij u een indicatie geven van het aantal uren dat wij
bezig zijn met een bepaalde opdracht. Indien de werkelijke tijdsbesteding afwijkt, zal er contact
met u worden opgenomen.

Beloning op basis van provisie en declaratie
Tevens biedt Finvisie een combinatie van de hierboven genoemde beloningsvormen. U betaalt
dan een deel via een vastgesteld tarief (via een factuur) en tevens ontvangt Finvisie een
bepaalde provisie van de financiële instelling waar een product zal worden gekocht.
Finvisie is verplicht om u voor aanvang van een adviesprocedure kenbaar te maken hoe hoog
onze totale beloning zal zijn.
Beloning op vaste vergoeding
De laatste mogelijkheid die Finvisie u biedt, is een vaste vergoeding. Voordat het werk begint, zal
Finvisie een offerte op basis van de te verwachten werkzaamheden maken, en deze u doen
toekomen ter goedkeuring. Indien de geplande werkzaamheden (door eventualiteiten) meer dan
10% van de eerder berekende uren afwijken, zal Finvisie u hierover informeren om de eventuele
verandering in de offerte te bespreken.
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Verklaren
1) U heeft de Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument ontvangen en van de inhoud kennis
genomen. Hierin staan de bereikbaarheidsgegevens van de adviseur, de activiteiten, de
werkwijze, de beloning, de wijze waarop de adviseur omgaat met eventuele klachten, en de
registratie bij het Kifid en de AFM.
2) U heeft kennis genomen van de te verwachten beloning en de wijze waarop de adviseur van
Finvisie wordt beloond. Hierbij is in redelijkheid een bandbreedte aangegeven vanwege het feit
dat de exacte hoogte van de beloning in deze fase nog niet bekend (kan) zijn.
De vermoedelijke beloning die Finvisie zal ontvangen van de eventuele aanbieders en/of via een
factuur zal € ………… bedragen

Getekend voor ontvangst:
Datum:

Plaatsnaam:

Naam aanvrager:

Handtekening aanvrager

Finvisie
Naam partner:
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Handtekening adviseur

