KUIPER VERZEKERINGEN BV
Dienstverleningsdocument
Product: Consumptief krediet
Introductie
In de Dienstenwijzer treft u de kerngegevens van ons kantoor aan zoals:
adresgegevens, klachtenregeling en registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de
Autoriteit Financiële Markten (AFM).
In het Dienstverleningsdocument wordt uitgelegd hoe wij onze dienstverlening vormgeven en hoe wij
voor onze dienstverlening worden beloond.
Onze dienstverlening
Wij stemmen onze dienstverlening af op de specifieke wensen en omstandigheden van onze relaties
via het volgende traject:
 Inventariseren van wensen en de gegevens die daarbij nodig zijn;
 Analyseren van de mogelijkheden aan de hand van het klantprofiel;
 Adviseren over mogelijke oplossingen. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de
producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij
zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een
verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te
bemiddelen;
 Bemiddelen bij de aanschaf van het product;
 Begeleiding na aanschaf van het financiële product. Dit kan het geval zijn als er veranderingen
optreden in de persoonlijke omstandigheden van onze relatie of als deze vindt dat er
wijzigingen moeten worden aangebracht. Bij verzekeringen is begeleiding nodig als de
verzekerde overlijdt of als de polis de einddatum bereikt. Wij staan onze relaties dan zo goed
mogelijk bij in de contacten met de betreffende financiële instelling.
Onze verdiensten voor bemiddeling bij consumptief krediet bestaat uit provisie.
Om u een indicatie te geven van onze verdiensten, staan hieronder de provisiebedragen die wij over
het algemeen ontvangen bij het tot stand komen van een Consumptief Krediet. Er worden verder geen
kosten berekend voor het adviestraject.
Product
Doorlopend Krediet

Indicatie provisie
0,60 promille tot 0,85 promille

Persoonlijke Lening

0,60 promille tot 0,85 promille

WOZ Doorlopend Krediet

0,60 promille tot 0,85 promille

Heerenveen maart 2013

Afwijkingen van het gemiddelde
Zoals aangegeven geeft de tabel zoals hierboven weergegeven een gemiddeld beeld van onze
werkzaamheden. Het kan heel goed zijn dat wanneer wij ons verder verdiepen in uw specifieke situatie
wij tot de constatering komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd moeten investeren om tot een
passend advies te komen. Daarom ziet u voordat u definitief besluit om wel of niet ons advies op te
volgen exact wat onze kostenvergoeding zal zijn.
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