
Dienstverleningsdocument

Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dit betekent dat u door dit document op generlei 

wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst m.b.t.

een financieel product te sluiten.

Assurantie- en administratiekantoor A.C. Mol

Siercksmawei 7

9137 SW  Niawier

Tel.  0519-241555

Fax. 0519-241511

www.assurantiekantooracmol.nl

info@assurantiekantooracmol.nl

Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel produkt,

informatie over dit product en met dit dokument een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbijbehorende kosten.

Onze dienstverlening

Ons kantoor beschikt over een vergunning en wij hebben dus de bevoegdheid om te bemiddelen in financiële producten

en diensten. Wij hechten waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening.

Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van

uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat

door bijvoorbeeld brand, diefstal, reis of aansprakelijkheid.

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe

verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw

hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn.

Hypothecair krediet

Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. 

Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo'n beslissing moet u als consument

op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de

mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn.

Betalen en sparen

Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaar-

regelingen of via deelname aan de levensloopregeling.

Banksparen

Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek

of het opbouwen van een oudedagsvoorziening of lijfrentevoorziening. Wij beoordelen graag met u of banksparen,

in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u.

Beleggen

U heeft de mogelijkheid om vermogen op te bouwen via beleggingsfondsen. Wij staan u graag bij om te beoordelen of 

deze dienst geschikt is voor u en past bij uw doelstelling en risicobereidheid. Wanneer u besluit om in beleggingsfondsen

te gaan participeren begeleiden wij u graag in het contact met de financiële instelling. Orders met betrekking tot 

beleggingsfondsen verlopen altijd rechtstreeks met deze instelling en nooit via ons kantoor.
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Onze relatie met aanbieders

Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. Geen enkele

financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

       

Wij zijn een ongebonden bemiddelaar, wat betekent dat wij in vrijheid (m.a.w. zonder contractuele verplichting) de

producten van een selectief aantal banken/verzekeraars kunnen adviseren.

Wij baseren ons advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiële producten.

Informatie over onze beloning

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denk maar aan salarissen, kosten van huisvesting,

opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, betaalt u via de premie of via

een declaratie (fee) of een combinatie van beide.

Beloning op basis van provisie

Onze beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u

rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

Beloning op basis van declaratie (fee)

U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie. U betaalt ons dan rechtstreeks

voor onze dienstverlening op basis van het aantal uren dat wij voor u hebben gewerkt, vermenigvuldigd met ons uurtarief.

Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening schriftelijk met u af, evenals de indicatie

van het aantal uren die wij in uw situatie denken nodig te hebben.

U kunt er ook voor kiezen om voor onze dienstverlening te betalen met een vast vooraf afgesproken tarief. De hoogte, het

uiteindelijk tarief, is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit.

Het spreekt voor zichzelf dat wij voorafgaand aan onze dienstverlening u schriftelijk een op uw situatie toegesneden

offerte voor onze dienstverlening aanbieden.

Vergoedingen

Onze uurtarieven zijn als volgt:  Senior financieel adviseur € 135,- Administratief medewerker € 85,-

Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd.

Product Dienst Indicatie uren Vergoeding Vergoeding 

(provisie) (declaratie)

Hypotheek Adviseren, 15-30 uur 0,75% - 1% € 2.000

bemiddelen en nazorg

2e hypotheek Adviseren, 8-15 uur € 750

bemiddelen en nazorg

Levensverzekering/ Adviseren, 4-25 uur 0,5% - 3,5% Min. € 450

Lijfrente/Pensioen bemiddelen en nazorg Max. € 3.500

Bankspaarproducten Adviseren, 4-10 uur 0,2% - 0,3% Min. € 450

bemiddelen en nazorg Max. € 1.000

Overige( complexe) Adviseren, 4-10 uur Opgenomen in de Soms declaratie

Financiële producten, bemiddelen en nazorg premie Aov Min. € 300 p/jr

schadeverzekeringen Aov Max. € 900 p/jr

etc.

BTW

De genoemde tarieven zijn vrij van BTW voor zover de dienstverlening leidt tot de totstandkoming van een of meerdere

financiële producten (bemiddeling). Indien dit niet het geval is, brengen wij BTW in rekening over onze advieskosten.

Beloning op basis van declaratie en provisie

Wij kunnen er ook voor kiezen dat onze beloning bestaat uit een combinatie van provisie en declaratie, al dan niet met

onderlinge verrekening.
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Wij vragen ook iets 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. In de relatie die wij met u hebben,

vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in

uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u

ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle

puzzelstukjes bekend zijn. 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 totaalbeeld te

hebben.

Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u

dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw

financiële dienstenpakket.

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 zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms

gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden. Maar ook kunnen wij 

u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële

financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig 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.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan.

Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. 
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Toezichthouder AFM

De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en

pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12005773. 

Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij meldpunt Financiele Markten via telefoonnummer 0900-5400540. Het

register van vergunninghouders kunt u raadplegen op:

Internet: www.afm.nl

Klachtenprocedure

 

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening 

hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.003034

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Telefoon: 0900-3552248  (10 ct/min.)

E-mail: info@kifid.nl

Internet: www.kifid.nl

Kamer van koophandel 

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 01077435.
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