Dienstenwijzer
Bevers & Boschman ...een leven lang uw adviseur!

Wat vragen wij van u?

Een leven lang rust en zekerheid! Wij zorgen daarvoor met een
betrouwbaar, betrokken en deskundig advies. Of het nu gaat over
het verzekeren van een reis of het kopen van een huis, wij zijn
u graag van dienst. Wij vinden het erg belangrijk dat het contact
met u persoonlijk en direct is. Een afspraak kan daarom bij u
thuis, zowel overdag als ’s avonds. Uiteraard bent u ook altijd
welkom op ons kantoor in Son!

U mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen. Om hiervoor
te zorgen hebben wij uw hulp nodig. Wij vragen u daarom
uw wensen en financiële positie aan te geven. Ook over alle
zaken die in het kader van de door u te sluiten of afgesloten
overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn,
worden wij graag tijdig en juist geïnformeerd. Het gaat in het
bijzonder om (wijzigingen) informatie over uw persoonlijke
situatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding,
overlijden, verhuizing) , over uw inkomens- en arbeidssituatie
(zoals: salarisgegevens, arbeidsongeschikt-heid, ontslag) en over
uw financiële situatie (zoals: leningen, kredieten, BKR-registratie,
faillissement/WSNP) etc. Ook indien u elders verzekeringen heeft
lopen, dan is dat belangrijk voor ons advies. Hiaten en dubbele
verzekeringen kunnen hiermee worden voorkomen. Tenslotte
verwachten wij van u dat u zelf ook de ontvangen bescheiden
controleert en ons daarover informeert.

Wie zijn wij?

Bevers & Boschman VOF
Nieuwstraat 1
5691 AA Son en Breugel
Tel 0499-463419
info@beversenboschman.nl
www.beversenboschman.nl

Openingstijden
Ma t/m Vr 9.00 - 17.00 uur
Afspraken zijn uiteraard
’s avonds bij u thuis of op
kantoor mogelijk.

Waarvoor kunt u bij Bevers & Boschman terecht?
Bevers & Boschman heeft de vergunning om te adviseren en te
bemiddelen in;
 Schadeverzekeringen particulieren		
 Schadeverzekeringen zakelijk
 Hypothecair krediet
 Consumptief krediet
 Inkomensverzekeringen
 Zorgverzekeringen
 Spaarrekeningen, exclusief van/voor Regiobank
 Vermogen
 Elektronisch geld
 Betaalrekeningen, exclusief van/voor Regiobank
		

Adviesvrij
Binnen het adviesgebied Betaal- en spaarrekeningen bemiddelen
wij als zelfstandig adviseur van RegioBank. Bevers en Boschman
hecht veel waarde aan kwaliteit en onafhankelijk advies, daarom
zijn wij ook volledig vrij in onze advisering. Wij hebben bij geen
enkele aanbieder een verplichting om financiële producten onder
te brengen.
			

Ondernemersvrijheid
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Dit betekent
dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben met een
van onze aanbieders. Geen enkele bank, verzekeraar of andere
aanbieder van financiële producten heeft eigendomsrechten of
zeggenschap over ons kantoor.

Selectie van aanbieders
Bevers & Boschman werkt samen met een select aantal
banken en verzekeraars. Deze zijn vooraf uitvoerig door ons
beoordeeld en worden periodiek door ons op hun kwaliteit van
dienstverlening getoetst. Wij zijn vrij in het bepalen van deze
aanbieders en werken dus volledig onafhankelijk.

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
onder nummer 12017441

Klachten
Uiteraard doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van
dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent
over onze dienstverlening. Verloopt de afwikkeling van uw klacht
niet naar wens, dan u kunt u uw klacht rechtstreeks aanmelden
bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
aansluitnummer 300.012695 Postbus 93257 Telefoon: 09003552248 Email: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor
te beëindigen. U kunt de betreffende financiële dienstverleners
verzoeken om de lopende financiële producten over te dragen
naar een andere financiële dienstverlener. Ook wij kunnen het
initiatief nemen om de relatie te beëindigen. Dit laat onverlet
dat bestaande contracten in stand blijven. De zorgplicht van
uw financiële product(en) ligt bij ons totdat een ander deze
zorgplicht overneemt.

Persoonsgegevens
Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling betreffende
financiële producten zullen wij gegevens van u als relatie
opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens worden behandeld.

Intern beloningsbeleid
Onze medewerkers worden beloond op basis van een
marktconform salaris. Wij sturen onze medewerkers aan op
integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus
ligt op de belangen van de klant en onze onderneming op lange
termijn.

Algemene voorwaarden
Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing. Deze worden aan u ter beschikking gesteld per mail,
of op verzoek als hard copy. Ze zijn bovendien te downloaden op
onze website: www.beversenboschman.nl

www.beversenboschman.nl

Tarievenkaart Bevers & Boschman
Bij Bevers & Boschman kunt u kiezen uit verschillende vormen
van beloning.

Beloning op basis van provisie
Momenteel bieden wij schadeverzekeringen aan inclusief
provisie. Dat wil zeggen dat deze vergoeding verwerkt is in de
door u te betalen premie.

Beloning op basis van een vast bedrag (fixed fee)
De kosten bedragen:				
 Hypotheek aankoop of oversluiten		
 Hypotheek zelfstandigen			
 Hypotheek hoofdelijk ontslag 			
 Hypotheek verhoging huidige lening		
 Overlijdensrisicoverzekering			
 (bancaire) Lijfrente 				
 Arbeidsongeschiktheid particulier		
 Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen		
 Uitvaartverzekering per persoon			

Beloning op basis van abonnement
U heeft ook de mogelijkheid om te betalen via een abonnement,
waarbij uw betaling uit 2 delen bestaat:
•	Abonnement aan Bevers & Boschman voor advies,
bemiddeling en schadeafhandeling
• De netto verzekeringspremie aan de maatschappij

Nieuwe relatie
€ 2.500,-*
€ 2.750,- *
€ 2.500,-*
€ 1.100,-*
€ 250,- *
€ 250,- *
€ 250,- *
€ 450,-*
€
75,- *

Bestaande relatie		
€ 2.250,- *		
€ 2.500,- *		
€ 2.250,-*		
€ 850,-*		
€ 150,- *		
€ 150,- *		
€ 150,- *		
€ 350,- *		
€ 75,- *		

Nazorg per maand
€ 7,50 incl.BTW
€ 7,50 incl.BTW
€ 7,50 incl.BTW
€ 7,50 incl.BTW
€ 7,50 incl.BTW
€ 7,50 incl.BTW
€ 7,50 incl.BTW
€ 21,- incl. BTW

* Alle prijzen en tarieven zijn exclusief btw, of anders aangegeven. Onze dienstverlening is namelijk vrijgesteld van btw wanneer de
intentie is dat wij voor u bemiddelen in het geadviseerde financiële product. Ook als later in het adviesproces blijkt dat er niet in het
financiële product wordt bemiddeld. Als op voorhand duidelijk is dat er alleen sprake zal zijn van advies (zoals bijvoorbeeld bij een
second opinion), brengen wij wel btw in rekening.

Beloning op basis van uurtarief
Voor vrijwel al onze diensten werken wij met een vast bedrag
(fixed fee) In uitzonderlijke situaties waar een vast fee niet tot
de mogelijkheden behoort werken wij op basis van uurtarief
berekenen. Ons uurtarief is € 100,- exclusief B.T.W. Door middel
van een tijdsregistratiesysteem kunnen wij exact bepalen hoeveel
uren wij bezig zijn met uw dossier.

Nazorg hypotheken
Indien na onze bemiddeling een hypothecaire financiering is
gesloten volgt het nazorgtraject *.
Onder nazorg worden de volgende werkzaamheden verstaan:
- Rentebewaking
- Informatievoorziening bij fiscale en wettelijke wijzigingen
- Recht op 1 (telefonisch) adviesuur per kalenderjaar
- Recht op driejaarlijkse update van uw hypotheek/klantprofiel
- Recht op onze (digitale) nieuwsbrief
* U kunt hiervoor een Service-Abonnement aangevuld met de
module Hypotheek (nazorg) afsluiten tarief is € 7,50 per maand
inclusief B.T.W..

Nazorg Overlijdensrisicoverzekering en lijfrente
Indien na onze bemiddeling een overlijdensrisicoverzekering of
lijfrente is gesloten volgt het nazorgtraject*.
Onder nazorg worden de volgende werkzaamheden verstaan:
Periodieke premie- en poliscontrole
Recht op 1 (telefonisch) adviesuur per kalenderjaar
Driejaarlijks update

- 	Informatievoorziening bij fiscale en wettelijke
wijzigingen
Begeleiding bij overlijden
Voortgang bewaking
Contacten onderhouden met de maatschappij
Recht op onze (digitale) nieuwsbrief
* U kunt hiervoor een Service-Abonnement aangevuld met de
module ORV en lijfrente (nazorg) afsluiten tarief is
€ 7,50 per maand inclusief B.T.W..

Nazorg Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Indien na onze bemiddeling een
arbeidsongeschiktheidsverzekering is gesloten volgt het
nazorgtraject*.
Onder nazorg worden de volgende werkzaamheden verstaan:
Periodieke premie- en poliscontrole
Recht op 1 (telefonisch) adviesuur per kalenderjaar
Driejaarlijks update
- 	Informatievoorziening bij fiscale en wettelijke
wijzigingen
Begeleiding bij ziekmelding
Dossiervorming bij arbeidsongeschiktheid
Voortgang bewaking
Contacten onderhouden met de maatschappij
-		
Recht op onze (digitale) nieuwsbrief
* U kunt hiervoor een Service-Abonnement aangevuld met de
module AOV (nazorg) afsluiten tarief is
€ 21,- per maand inclusief B.T.W..

www.beversenboschman.nl

