
Dienstverleni ngsdocument Hypotheekvraag

Ind i tdocuments taa twatw i j  voorukunnendoen Enhoevee l  da tkos t .Andere f inanc iè led iens tver leners

hebben ook zo'n document Zo kunt u ons vergel i jken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergel i jken.

JT Finanqiële Diensten
Heernisseweg 10'l
4,46,1 PT GqES
0113229514
info@jtfd nl

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze

diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie, Maak daarom altijd goede

afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag
Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wil t  kopen en daarvoor een lening nodig heeft,  of omdat u nadenkt over een

nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen Dan kunt u in dit  document lezen wat wij  vo,rr u kunnpn doen En hoeveel

onze dienstverlening kost In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenlen. Bi jvoorbeelo over:

.  De hoogte van het bedrag dat u wil t  lenen.

'  Voor uw lening betaalt u iedere maand De rente is niet bi j  iedere bank en verzekeraar hetzelfde

' Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschi l lende manieren. Ook daar moet u goed over nadenkerr.

.  Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bi j  uw lening.

In dit  document kunt u lezen of wi j  u bi j  het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we diat doen en wglke kosten daar ongeveer

tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen Wat financiële dienstverlenerÍi voor u kunnen doen kan

verdeeld worden in vijf verschil lende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. \A/i j <loen de donkergekleurde

activiteiten De lichtgekleurde doen we niet

De hypotheek
Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract kri jgt.

O ono"'.o"r
Hoe is uw
persoonlijke
situatie?

C) o0,,,.' C) zo"x"n O contract O ondertrorud
Welke financiële Welke aanbieder
oplossing past bii heeft de fananciële
u en uw situatie? oplossing die bij u

past?

Heeft u gekozen? U heeft het
Dan kunnen wij contract. Daarna
ervoor zorgen dat houden wij irr de
u de contracten gaten of het goed
krijgt. gaat.

Verzekeringen bi j  de hypotheek
Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoorzorgen dat u het contract kri jgt.

O ono"''o"t C) oorr,.t C) zo"r"n @ contract O onoertrorrd
Hoe is uw
persoonliike
situatie?

Welke financiële Welke aanbieder Heeft u gekozen? U heeft het
oplossing past bij heeft de financiële Dan kunnen wij contract. Daarna
u en uw situatie? oplossing die bij u ervoor zorgen dat houden wij ilr de

past? u de contracten gaten of het goed
krijgt. gaat.

Gemiddelde kosten
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Gericht op afsluiten



Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Toel : Wat kunnen wii voor u doen?

O ono.r.o"r
Hoe is uw

persoonlijke

situatie?

We beginnen met uw persoonli jke situatie. Want pas als we uw persoonli jke situatie goed kenne

goed financieel advies geven Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgencle vragen

. Wat weet u al over mogeli jke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

. Wat wilt u en wat kunt u hretalen?

. Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Deze en andere vragen bespreken wij met u in een persoonli jk gesprek bij uw thuis of rjesgewer

n,  Kunnen we u een

tst bij ons op kantoor.

C) o0,'."
Welke financiële

oplossing past bij u

en uw situatie?

Nadatwe uw persoonli jke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben ve

analyseren we dit klantbeeld. U kri jgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wen

Deze financièle oplossing wordt u door ons aangereikt in een uitvoerige schrifteli jke analyse.

rn u als klant,

sen.

C) zo"r"n
Welke aanbieder

heeft de financiële

oplossing die bij u

past?

Dit biedt deze

dienstverlener

Dit biedt deze

dienstverlener niet

De hypotheek
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit b,i j  uw situatie en wensQn, gaan we op zoek

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergeli jken we een grorrt aantal frypotheken met

elkaar We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.

Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.

Vergelijking yan groot
aantal produoten

Nadatwe hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensEn, gaan we op zoeK

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergeli jken we een groot aantal ferzekeringen met

elkaar We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie,

Vergelijking rqan groot
aantal l

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders,

Verzekeringen bi j  de hypotheek
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Dienstverleni ngsdocument Hypotheekvraag

Toelichting: Wat kunnen wii voor u doen?

o
Contract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wij

ervoor zorgen dat u

de contracten

krijgt

Nada tw i j  uadv ieshebbengegeven ,neemtueenbes l i ss ing  A l suda tw i l t kunnenw i j  e r voo rzo

contracten krijgt

Wij verzorgen de algehele administratieve procedure welke dient te leiden tot opening op uw na

product bij de door ons geadviseerde instell ing(en).

rgen dat u de

m van het f inanciële

o
Onderhoud

U heeft een

contract. Daarna

houden wij in de

gaten of het goed

gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonli jke situ

Mogeli jk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonli jke situatie Het is belangrijk

ti jdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzig

Let op!

Wat financièle dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contra,ct heefl

verschillen. spreek daarom goed af wat hij doet en waÍ hij niet doet. Ein hoevr

Wij kunnen, naast de wetteli jke verplichtingen die wij al hebben, de <jonke,rgedrukte ac,l iviteiten r

onderhoud van uw contract.

. Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw pen;oonlijk

situatie en wensen.

. Regelmatig vergeliiken of er nieuwe oÍ vernieuwde prodlucten zijn die mo1

(persoonlijke) situatie passen.

' Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en cte bank of verzekeraar

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of eran uurtarief.

atie veranderen

lat u weet dat u

ngen in het product

, kan heel erg

rel dat kost,

rerrichten voor het

e (financiële)

gelijk beter bij uw

misgaat.
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Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Kosten: Hoeveel betaalt u?

Gemiddelde

kosten

Advieskosten

Kosten gericht op

afsluiten product

Combinatie

€ 495

€ 1500

€ 1995

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Afhankeltjk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschil len.

Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.
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Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

hebben ook zo'n document. Zo kunt u ons vergeli jken met anderen. En kunt u ook onze kosten verge,.l i jken

J'Í  Financiële Í) ienstên
Hr:ernisseweg 101
4461 PT GOES
0113229514
inÍo@jtÍd nl

Let op! ln dit document beschrijven vve wat we normaal gesproken doen en wat dre gemidclelde prijs is van deze

diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede

afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt  een verzekering
Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overli jdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloors wordt? Dan kunt u in dit

document lezen wat wij voor u kunnen doen En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag ovei het afdekken van

risico's en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over
. Heeft u de verzekering nodig?

. Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?

. In welke situaties keert de verzekering uit?

. In welke situaties keert de verzekering niet uit?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en wr,' lke kostén daar ongeveer

tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financièle dienstverlenersi voor u kunnen doen kan

verdeeld worden in vijf verschil lende soorten activiteiten Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. \A/i j cloen de Qonkergekleurde
activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

Wij kunnen u adviseren over vezekeringen van andere aanbieders Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract kri jgt.

O ono"..o"r
Hoe is uw
persoonlijke
situatie?

Advies
UYelke financiële
oplossing past bij
u en uw situatie?

C) zo"r.n
Welke aanbieder
heeft de financiële
oplossing die bi j  u
past?

Gontract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij
ervoor zorgen dat
u de contracten
krijgt.

G) ono"rlro,no
U heeft het
contract. Daarna
houden wij in de
gaten of het goed
gaat.

Gemiddelde kosten

Gericht oo afsluiten
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Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Toelichtinqt Woetachilngt Wat l<unnen wii voor u doen?

O ona"rro"t
Hoe is uw

persoonlijke

situatie?

We beginnen met uw persoonli jke situatie. Want pas als we uw persoonli jke situatie goed kennen, kurrnen we u een
goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgencle vragen:

' wat weet u al over mogeli jke financiêle oplossingen? En heeft u hier ervaring meg?
. Wat wilt u en wat kunt u betalen?

. Hoeveel zekerheid wilt u'? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Deze en andere vragen bespreken wij met u in een persoonli jk gesprek bij uw thuis of rjesgewenst bij ons op l(antoor

Ooor,-".
Welke financiële

oplossing past bij u

en uw situatie?

Nadatwe uw persoonli jke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als ktant,

analyseren we dit klantbeeld. U kri jgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen,

Deze financiële oplossing wordt u door ons aangereikt in een uitvoerige schrifteli jke anialyse.

O zo.r"n
Ullelke aanbieder

heeft de financiële

oplossing die bij u

past?

Dit biedt deze

dienstverlenêr

Dit biedt deze

dienstverlener niet

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bri j uw situatie en wensen, gaan we op zoek

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergeli jkerr we een groot aantal verzel<errngen mer

elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.

Vergelijking van groot
aantall producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.
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Dienstverleni ngsdocument Risico's afdekken

Kosten: Hoeveel betaalt u?

Gemiddelde

kosten

Advieskosten

Kosten gericht op

afsluiten product

Combinatie

€  195

€ 200

€ 395

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Bovenstaande bedragen gelden voor los af te sluiten verzekeringsproducten, voor producten in combinatie met een hypotheek gelden de

bemiddelingskosten zoals vermeld in het dienstverleningsdocument hypotheekvraag.

Afhankeli jk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschil len.

Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.
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Dienstverleningsdocumenrt Vermogen opbouwen
In dit document staai wat wij voor u kunnen doen. En hor>veel dat kost. Andere financiële dienstverleners

hebben ook zo'n document. Zo kunt u ons vergeli jken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergeli jken.

J'Í  Financiéle I l iênsten
Heernisseweg 101
4461 PT GOES
0 t13229514
inlb@ltfd nl

Let op! In dit document beschrijven we wat wel normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is vian deze

diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altiid goede

afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt  extra geld voor later
Wilt u extra geld voor later? Wilt  u bi jvoorbeeld later extra pensioen? Of wil t  u later extra geld hebben voor ieis anclers? Dan kunt u in dit  document

lezen wat wij  voor u kunnen doen En hoeveel onze dienstverlening kost In deze situaties heeft u een vermogensopoouw vraag ren moei u over

een aantal dingen nadenken. Bi jvoorbeeld over:

.  Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg?, Of vindt u dat te weinig?

. Heeft u nu geld over voor extra pensioen?

. Wat zi jn de regels van de Belastingdienst?

. Wat zi jn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?

In dit  document kunt u lezen of wi j  u bi j  het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en wrelke kosten dartr ongeveer

t ê n ê n ^ \ / ê r  e i à a n

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiêle dienstverlenent voor u kunnerr doen kan

verdeeld worden in vijf verschil lende soorten activiteiten, Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij <loen de donkergekleurde

activiteiten De lichtgekleurde doen we niet

Wij kunnen u adviseren over vermogensopbouw producten van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract kri jgt

O ono"'.o"r
Hoe is uw
persoonlijke
situatie?

Advies
Welke financiële
oplossing past bii
u en uw situatie?

C) zo"t 
"nU\felke aanbieder

heeft de financiële
oplossing die bi j  u
past?

Gontract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij
ervoor zorgen dat
u de contracten
krijgt.

O onaernouo
U heeft het
contract, Daarna
houden wij in de
gaten of het goed
gaat.

Gemiddelde kosten

Gericht op afsluiten Combinatie:
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Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Toelichtinq: Wat k wiI
I unnen voor u doen?

O ona"r.o"t
Hoe is uw

persoonlijke

situatie?

We beginnen met uw persoorrl i jke situatie Want pas als we uw persoonli jke situatie goed kennen, kunnen we u een

goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgencle vragen:

. Wat weet u al over mogerli jke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mer;?

. Wat wilt u en wat kunt u lcetalen?

. Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Deze en andere vragen bespreken wij met u in een persoonli jk gesprek bij uw thuis of desgewenst bij ons op karrtoor

O oort"'
Welke financièlê

oplossing past bij u

en uw situataê?

Nadat we uw persoonli jke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant,

analyseren we dit klantbeeld U kri jgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Deze financiële oplossing wordt u door ons aangereikt in een uitvoerige schrifteli jke analyse.

CD zo"r"n
Welke aanbieder

heeft de financiële

oplossing die b i j  u

past?

Dit biedt deze

dienstverlener

Dit biedt deze

dienstveÍlener niet

Nadatwe hebben bekeken wellke f inanciële oplossing het beste aansluit  bi j  uw situatie en wensen, g€tan we op zoeK

naar een passend product Om een geschikt aanbod te vinden, vergel i jken we een groot aantal vermogensopbouw

producten met elkaar. We beki jken welke vermogensopbouw producten passen bi j  u en uw situatie.

Vergeliiking van g;root
aantal producten

Wij adviseren alleen vermogensopbouw producten van andere aanbieders
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Dienstverleningsdocumen't Ve rmogen opbouwen

Toelichtins: WatI
I kunnen wii voor u doen?

o
Gontract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wii

ervoor zorgen dat u

dê contracten

krijgt

Nadatwij  u advies hebben gegeven, neemt u een besl issing. Als u datwil t  kunnen wij  r-.pyeepzorgen r jat u de

contracten krijgt.

Wij verzorgen de algehele adrninistrat ieve procedure welke dient te leiden tot opening op uw naam van het f inanciële

product bi j  de door ons geadviseerde instel l ing(en).

o
Onderhoud

U heeft een

contract, Daarna

houden wij in de

gaten of het goed

gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonli jke situatie veranderen

Mogeltlk past het product in drs toekomst niet meer bij uw persoonli jke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u

ti jdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangri, ike wijzigingen in het product,

Let op!

UYat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contrarct heeft, kan heel erg

verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. Ein hoeveel dat kost.

Wj kunnen, naast de wetteli jke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte act:iviteiten verrichten voor hei

onderhoud van uw contract

' Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw perrioonlijke (finranciële)

situatie en wensen.

' Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijlr beter bij uw

(persoonlijke) situatie passen.

' Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzr>keraar misltaat.

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een abonnement.
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Dienstverleni ngsdocu men[ Vermogen opbouwen

Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlenino

Gemiddelde

kosten

Advieskosten

Kosten gericht op

afsluiten product

Combinatie

€  1 9 5

€ 200

€ JVC

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Bovenstaande bedragen gelden voor los af te sluiten financiële producten, voor producten in combinatie met een frypotheek gelden de

bemiddelingskosten zoals vermeld in het dienstverleningsdocument hypotheekvraag.

Afhankeli jk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschil len.

Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening,
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