Dienstenwijzer Linders Assurantie Centrum
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In
onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In dit
dienstverleningsdocument geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor: Linders Assurantie
Centrum. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze
dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.
Deze dienstenwijzer is een puur informatief document. Dat 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.

Wie zijn wij?
Naam en adresgegevens
Linders Assurantie Centrum
Burgstraat 30
4201 AC Gorinchem
Postbus 429
4200 AK Gorinchem
Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied
van financiële diensten.
Bereikbaarheid
Wij zijn te bereiken op onderstaande manieren:
Telefoon: 0183-635366
E-mail:
Internet:

hein@lindersassurantie.nl
sil@lindersassurantie.nl
www.lindersassurantie.nl
www.lindersassurantiecentrum.nl

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden
bereikbaar via telefoonnummers 06-52383074(Sil
van Putten) of 06-51195734(Hein Linders).
Natuurlijk kunt u ons ook op kantoor bezoeken. Op
werkdagen zijn de openingstijden van 09.00 tot
17:00 uur. Eventueel kunt u met ons ook een
afspraak buiten kantoortijden maken.
Onze communicatie met u voeren wij in het
Nederlands en kan op verschillende manieren
plaatsvinden: schriftelijk, per e-mail, telefonisch of in
een persoonlijk gesprek. Wij horen graag uw
voorkeuren.
Internet
Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop
treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar
www.lindersassurantie.nl of
www.lindersassurantiecentrum.nl

Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties
geregistreerd. De belangrijkste zijn:







AFM
RIFD
Adfiz
Kifid
KvK

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM (www.afm.nl) 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
12009437. Voor vragen over toezicht kunt u terecht
bij het meldpunt Financiële Markten via
telefoonnummer 0900-5400540 (5 ct/min.)
RIFD
Register Intermediair Financiële Dienstverlening
Registratienummer: FD0492.
Adfiz
Ons kantoor is lid van Adfiz. Adfiz is een
branchevereniging voor onafhankelijke financiële en
assurantieadviseurs. De bij Adfiz aangesloten leden
zijn onafhankelijk en vrij in de keuze van producten
en aanbieders. Adfiz stelt als voorwaarde dat
verzekeringsmaatschappijen geen eigendomsbelang
of zeggenschap mogen hebben in de bij haar
aangesloten leden.
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid)
Wij doen ons 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 Financiële Dienstverlening (Kifid).
Ons aansluitnummer bij Kifid is 300006049.
Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van
Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer
23047554.
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Onze dienstverlening
Wij beschikken over een vergunning om te adviseren
over en te bemiddelen in financiële producten en
diensten van diverse aanbieders. Dit betekent dat wij
samen met u een overzicht maken van de financiële
risico's waar u mee te maken heeft of kunt krijgen en
dat wij u kunnen adviseren over de financiële
producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw
(toekomstige) wensen en persoonlijke
omstandigheden.
Bemiddeling houdt in dat wij u onder meer begeleiden
bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij
nemen contact op met aanbieders van financiële
producten en vragen een offerte op.
Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst
kunnen en mogen zijn:












Adviseren en bemiddelen in particuliere
schadeverzekeringen
Adviseren en bemiddelen in zakelijke
schadeverzekeringen
Adviseren en bemiddelen in
inkomensverzekeringen
Adviseren en bemiddelen in
zorgverzekeringen
Adviseren en bemiddelen in
vermogensopbouwende producten
Adviseren en bemiddelen in hypothecair
krediet
Adviseren en bemiddelen in betaalrekeningen
Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen
Adviseren en bemiddelen in
pensioenverzekeringen
Adviseren en bemiddelen in elektronisch geld
Adviseren in deelnemingsrechten in
beleggingsinstellingen

Hypothecaire geldleningen/Hypotheken
Onze doelstelling hierbij is er voor te zorgen dat de
financiering voor de aankoop van uw woning goed
aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële
mogelijkheden. Wij hebben de bevoegdheid om te
adviseren en te bemiddelen in hypotheken.
Spaarrekeningen en Betaalrekeningen
Genoemde verzekeringen zijn er in vele vormen.
Onder deze categorie vallen onder meer
bankspaarproducten zoals bijvoorbeeld een lijfrentebankspaarproduct.
Banksparen voor hypotheek of lijfrente
Het opbouwen van vermogen kan ook met
banksparen. Bijvoorbeeld t.b.v. het aflossen van uw
hypotheek of het opbouwen van een
oudedagsvoorziening/lijfrentevoorziening. Wij hebben
de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in
bankspaarproducten.

Aard van onze dienstverlening
Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op
de volgende manieren van dienst zijn:
1.

2.

3.

4.
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 of aansprakelijkheid. Wij
hebben de bevoegdheid om te adviseren en te
bemiddelen in schadeverzekeringen.
Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een
eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen
tot complexe verzekeringen om uw pensioen aan te
vullen. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner
tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm
van levensverzekering zijn. Wij hebben de
bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in
levensverzekeringen.
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5.

6.

7.

Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige
situatie als het gaat om het afdekken van
bepaalde risico’s.
Wanneer u exact weet welk financieel product
u nodig heeft en geen advies wenst, kunnen
wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten
daarvan (‘execution only’).
Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort
financieel product u zoekt, kunnen wij u
helpen bij het vergelijken en selecteren van
de beste optie.
Wij kunnen op uw verzoek klankborden over
uw ideeën van een financieel product.
Wij kunnen u coachen bij het vormen van een
beeld van de mogelijkheden voor het
verzekeren van bepaalde risico’s.
Wij kunnen u een compleet advies geven
over een financieel product en begeleiden bij
het afsluiten van een passende oplossing,
waarbij onze dienstverlening in principe stopt
op het moment dat het betreffende product is
afgesloten.
Wij kunnen het volledig beheer van
financiële producten voor u verzorgen: advies,
afsluiten en begeleiding na het tot stand
komen van een financieel product. Bij het
laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een
mogelijk tussentijds advies tot aanpassing
van het afgesloten product, of aan het in
behandeling nemen van een schade.
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Hoe komen wij tot een advies?
Adviesvrij
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om
financiële producten bij één of meer financiële
instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij
in onze advisering.
Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een
verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang
of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om
u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat
hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.
Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële producten
en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen
verschillende financiële producten. Wij hebben een
selectie gemaakt van de maatschappijen waar we
zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt op
basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de
hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van
de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich
opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering.
Op uw verzoek geven we u een overzicht van de
maatschappijen waarmee wij zaken doen.
Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel
product, dan onderzoeken wij eerst of een product van
één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet
aan uw wensen.
Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer
specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen
geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij
breder op de markt van financiële producten gaan
zoeken. In dat geval melden wij u dit vooraf.

Hoe zit het met onze beloning?
Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten
te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u
maar aan salarissen, kosten van huisvesting,
opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij
voor onze dienstverlening rekenen, kunnen op
verschillende wijzen worden voldaan.

Provisie
Voor de volgende adviesgebieden werken wij op
provisiebasis:


Schadeverzekeringen

Van de aanbieders waar wij uw financiële producten
onderbrengen ontvangen wij provisie. De provisie is
onderdeel van de prijs van het betreffende financieel
product. Wij brengen geen aanvullende kosten in
rekening behoudens beursgerelateerde
schadeverzekeringen. Deze aanvullende kosten zullen
wij altijd vooraf communiceren.
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Tarieven
Voor de volgende adviesgebieden werken wij op uurof vast tarief:
 Hypotheken
 Betalingsbeschermers
 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 Aanvullend pensioen en inkomen
 Levensverzekeringen(incl.
uitvaartverzekeringen)
De hoogte van het uiteindelijke tarief is afhankelijk
van de exacte inhoud van het dienstenpakket dat u
van ons afneemt. De hoogte van het tarief is dus niet
afhankelijk van het financiële product dat u via onze
bemiddeling bij een financiële instelling afsluit.
In het geval u via onze bemiddeling één of meerdere
financiële producten afsluit, ontvangen wij daarvoor
geen provisie van de bank of verzekeraar. Deze
werkwijze garandeert een zeer onafhankelijke,
objectieve en transparante werkwijze. Wij worden
immers niet beloond door een financiële instelling.
Tarieven complexe producten en hypotheken
Binnen de adviesgebieden hypotheek, (aanvullend)
pensioen en inkomen adviseren wij over, en
bemiddelen wij in complexe producten en
hypotheken. Hieronder vallen
levensverzekeringen(inclusief uitvaartverzekeringen),
hypotheken en producten voor fiscaal banksparen.
In geval van advisering over, en bemiddeling in
complexe producten en hypotheken zijn wij vanaf 01
juli 2009 verplicht u voorafgaand aan de advisering
en/of bemiddeling te informeren over de
dienstverlening die wij aanbieden alsmede de
beloning die wij ontvangen voor deze
dienstverlening.
In dat geval ontvang u van ons, in aanvulling op deze
dienstenwijzer, een tarievenoverzicht(tarieven
complexe producten en hypotheken).
Vergoedingen per uur of vast tarief
U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze
dienstverlening o.b.v. 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 dat wij in uw situatie
denken nodig te hebben. De hoogte van de
uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het
financiële product dat u via onze bemiddeling bij een
financiële instelling afsluit. Ook als er via onze
bemiddeling geen financieel product tot stand komt
bent u ons een vergoeding verschuldigd. Ook is het
mogelijk dat wij vooraf een vast tarief overeenkomen
voor onze dienstverlening. De hoogte van de
uiteindelijke vergoeding is in dat geval niet
afhankelijke van het financieel product dat u via onze
bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het
aantal uren dat wij daarvoor nodig hebben. Ook als
er via onze bemiddeling geen financieel product tot
stand komt bent u ons een vergoeding verschuldigd.
Wij brengen u nooit kosten in rekening zonder
schriftelijke afspraken over onze dienstverlening.
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Uw persoonsgegevens
Om u goed te kunnen adviseren welke financiële
producten 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 behoeften 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 hebben al onze
medewerkers een geheimhoudingsverklaring
ondertekend.
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.
Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om
de informatie die zij nodig hebben om te kunnen
bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een
offerte willen uitbrengen voor een verzekering of
krediet. Bij expertisebureaus gaat het om 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 wanneer dat nodig is om een
bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij
geven daarbij alleen die gegevens door die deze
derden 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 nodig om de
opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren.
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.
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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.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

U mag ons altijd een overzicht vragen van
de persoonsgegevens die wij van u hebben.
Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
Wanneer 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.
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.
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.
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.
Wanneer wij van derden persoonlijke
informatie over 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 wanneer u ons bepaalde
informatie niet geeft, of ons beperkt in het
gebruik daarvan?
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.
Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst
te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het
gebruik hiervan, dan missen wij een 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
mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet
kunnen uitvoeren.
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Klachten over de wijze waarop wij met uw
persoonsgegevens omgaan
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.
Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons
kantoor met uw persoonsgegevens 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.

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
producten en diensten. Wij vragen u al onze
informatie aandachtig door te nemen en ons zo
nodig 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.

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.
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Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot zover is
verzekerd op grond van onze
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De maximale
uitkering bedraagt voor assurantiebemiddeling €
2.500.000,00. Voor het adviseren in financiering
bedraagt de maximale uitkering € 1.250.000,00.
Uiteraard zijn wij nooit aansprakelijk als u ons
onvolledig of te laat informatie hebt verstrekt of als er
sprake is van overmacht. In goed overleg is wijziging
van de opdracht mogelijk. Voor alle duidelijkheid leggen
wij wijzigingen altijd schriftelijk vast.

Als u een klacht hebt
Wij behartigen uw belangen op het gebied van
financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij
kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u
een klacht hebt.
Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar
te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste
gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.
Daarna eventueel naar het Klachteninstituut
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd
wenden tot het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid).
U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 333 89 99
E-mail:
info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze klanten op het
brede terrein van financiële diensten. Onze
dienstverlening omvat meer dan wij u in dit
dienstverleningsdocument kunnen aangeven. Hebt u
vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting
te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Versie 25-05-2018

Pagina 6 van 8

Beloning & Tarieven
Intern beloningsbeleid medewerkers
De beloning van onze werknemers bestaat uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf
marktconform. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht
handelen.
Beloningsbeleid Linders Assurantie Centrum
Onze dienstverlening bestaat uit advies en/of bemiddeling. Deze bijlage is bestemd en bedoeld om u in een zo
vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de tarieven van onze dienstverlening. Dit overzicht is niet
bedoeld als een onherroepelijk aanbod. U betaalt ons kantoor een vergoeding voor het advies en/of de
bemiddeling.

Indicatie van de hoogte van onze beloning op het gebied van schadeverzekeringen
Op het gebied van schadeverzekeringen betaalt u ons een vergoeding via de premie. Ons kantoor ontvangt van
de verzekeraar een deel van de premie als provisie. Zodra duidelijk is welk product u via ons kantoor gaat
afsluiten, dus voordat u de offerte definitief ondertekent, informeren wij u over het exacte nominale bedrag van de
provisie.
Om u nu al inzicht te geven in de tarieven, treft u hierna een overzicht aan van wat wij minimaal en maximaal aan
provisie ontvangen. Indien het financiële product niet via de bemiddeling van ons kantoor tot stand komt bent u
ons in beginsel geen vergoeding verschuldigd, tenzij wij daarover vooraf schriftelijk afspraken hebben gemaakt.

Productcategorie

Schadeverzekeringen

Provisie voor onze
dienstverlening
Minimum
10% van de premie

Provisie voor onze
dienstverlening
Maximum
25% van de premie

Tarieven adviesgebieden Hypotheken, Pensioen en Inkomen
Vast tarief
Hypotheken
Dienstverlening
Advies en bemiddeling in geval van aankoop eigen woning

Minimum
€ 1.500,00

Maximum
€ 3.500,00

Advies en bemiddeling in geval van herfinanciering bestaande
hypotheek(vervolghypotheek/oversluiting)

€ 1.500,00

€ 3.500,00

Advies en bemiddeling in geval van hypotheekconversie(aanpassen
hypotheek, bijv. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid)

€ 450,00

€ 2.500,00

Onderhoudsgesprek hypotheek(op aanvraag cliënt)

€ 150,00

€ 500,00

(Aanvullend) pensioen & inkomen
Dienstverlening
Advies en bemiddeling inzake oudedagsvoorziening en
nabestaandenvoorziening

Minimum
€ 250,00

Maximum
€ 750,00

Advies en bemiddeling inzake oudedagsvoorziening en
nabestaandenvoorziening IB-ondernemer / DGA

€ 250,00

€ 1.000,00

Conversie lijfrenteverzekering of lijfrente-spaarrekening
(fiscaal banksparen)

€ 250,00

€ 750,00

Onderhoudsgesprek inzake oudedagsvoorziening en/of
nabestaandenvoorziening(op aanvraag cliënt)

€ 150,00

€ 500,00
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Advies en bemiddeling inzake aanwending lijfrente of
pensioenkapitaal

€ 250,00

€ 750,00

Advies en bemiddeling inzake aanwending ontslagvergoeding

€ 250,00

€ 750,00

Advies en bemiddeling inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering
particulier

€ 250,00

€ 1.000,00

Advies en bemiddeling inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering
IB-ondernemer / DGA

€ 250,00

€ 1.000,00

Onderhoudsgesprek arbeidsongeschiktheidsverzekering
IB-ondernemer / DGA(op aanvraag cliënt)

€ 150,00

€ 300,00

Uurtarieven
Functie
Financieel adviseur
Administratief medewerker

Uurtarief
€ 100,00
€ 50,00

BTW
Excl. BTW
Excl. BTW

Provisieverbod (m.i.v. 01/01/2013) op complexe en impactvolle producten.
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Onder deze categorie vallen o.m. een combinatie van soorten producten: Sparen, beleggen, lenen en
verzekeren. Daarbij geldt dat de waarde van één van deze producten afhankelijk is van ontwikkelingen
op financiële markten.
Levensverzekeringen (bijvoorbeeld de verzekering waarmee u kapitaal opbouwt voor de aflossing van
uw hypotheek).
Pensioen
Hypothecair krediet
Betalingsbeschermers (dit zijn verzekeringen die er voor zorgen dat bij werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid of overlijden toch een consumptief krediet of hypotheek kan worden afgelost).
Overlijdensrisicoverzekeringen
Individuele inkomensverzekeringen (dit zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).
Uitvaartverzekeringen
Beleggingsverzekeringen (dit zijn levensverzekeringen waarbij de uitkering bijvoorbeeld is gekoppeld
aan de ontwikkeling van de aandelenmarkten).
Bankspaarproducten (dit geldt niet voor normale spaarrekeningen maar wel voor spaarrekeningen met
specifieke fiscale voordelen).
Deelnemingen in beleggingsinstellingen.

Voorts attenderen wij U op het navolgende:







Onze advies- en bemiddelingskosten kunt U voldoen ( a.) direkt of middels gespreide betaling (max.
over 24 achtereenvolgende termijnen.
De complexe en impactvolle producten verkrijgt U tegen netto premie (m.a.w. tegen “inkoopprijs”).
Het intakegesprek is gratis.
Uw keuze voor zowel Uw complexe- en impactvolle producten alsmede Uw zakelijke of particuliere
schadeverzekeringen kunt U combineren met een zgn. “service-abonnement”. Hier bereikt U mee dat
Uw zekerheidspakket aan financiële diensten blijft aansluiten bij gewijzigde situaties.
Adviseren en beheren in Uw belang.

Als bijlage ontvangt U eveneens de brochure “Advies over financiële producten” van het Verbond van
Verzekeraars.
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