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Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
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hebbenook zo'n document Zo kunt u ons vergelijkenmet anderen.En kunt u ook onze kostenvergelijken.

Let op! In dit document
diensten.
afspraken

beschrijven

Deze informatie

we wat we normaal

is dus niet specifiek

met uw financiële

gesproken

afgestemd

doen en wat de gemiddelde

op uw persoonlijke

situatie,

prijs is van deze

Maak daarom altijd goede

dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag
Wilt u een leningvoor uw woning?Bijvoorbeeld
omdat u een woningwilt kopenen daarvooreen leningnodigheeft,of omdat u nadenktover een
nieuweleningomdatde rentevastperiode
van uw lening,is afgelopen Dan kunt u in dit documentlezenwat wij vo,rru kunnpndoen En hoeveel
onze dienstverlening
kost In deze situatiesheeftu een hypotheekvraag en moet u over een aantaldingennadenlen. Bijvoorbeelo
over:
. De hoogtevan het bedragdat u wilt lenen.
' Voor uw leningbetaaltu iederemaand De rente is niet bij iederebank en verzekeraarhetzelfde
' Ook moet u de leningterugbetalen.Dat kan op verschillende
manieren.Ook daar moet u goed over nadenkerr.
. Soms is het verstandigom een verzekeringte nemen bij uw lening.
In dit documentkunt u lezenof wij u bij het beantwoordenvan deze vragenkunnenhelpen,hoe we diatdoen en wglke kostendaar ongeveer
tegenoverstaan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wijzijneenfinanciële
dienstverlener
en hieronder
staatwatwijvooru kunnendoen Watfinanciële
dienstverlenerÍi
vooru kunnendoenkan
verdeeld
wordenin vijfverschillende
soortenactiviteiten.
Nietiederefinanciële
dienstverlener
doetze allevijf.\A/ij<loende donkergekleurde
activiteiten
De lichtgekleurde
doenwe niet

De hypotheek
Wij kunnenu adviseren
overhypotheken
vanandereaanbieders
Wijkunnenervoorzorgendatu hetcontract
krijgt.

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

C) o0,,,.'

Welke financiële
oplossing past bii
u en uw situatie?

C) zo"x"n

Welke aanbieder
heeft de fananciële
oplossing die bij u
past?

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

O ondertrorud
U heeft het
contract. Daarna
houden wij irr de
gaten of het goed
gaat.

Verzekeringen
bij de hypotheek
Wij kunnenu adviseren
oververzekeringen
vanandereaanbieders.
Wijkunnenervoorzorgen
datu hetcontract
krijgt.

O ono"''o"t
Hoe is uw
persoonliike
situatie?

C) oorr,.t

C) zo"r"n

@ contract

Welke financiële
oplossing past bij
u en uw situatie?

O onoertrorrd

Welke aanbieder
heeft de financiële
oplossing die bij u
past?

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

U heeft het
contract. Daarna
houden wij ilr de
gaten of het goed

krijgt.

gaat.

Gemiddelde
kosten
Gericht
op afsluiten
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Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
: Wat kunnen wii voor u doen?

Toel
O ono.r.o"r

We beginnen
metuw persoonlijke
situatie.
Wantpasalswe uw persoonlijke
goedkenne
situatie
n , K u n n ew
ne u e e n

Hoe is uw

goedfinancieel
adviesgevenSamenmetu beantwoorden
we bijvoorbeeld
de volgencle
vragen

persoonlijke

. Watweetu al overmogelijke
financiële
oplossingen?
En heeftu hierervaring
mee?

situatie?

. Watwiltu en watkuntu hretalen?
. Hoeveel
zekerheid
wiltu? En hoeveel
risicokuntu en wiltu nemen?

Dezeen anderevragenbespreken
wij metu in eenpersoonlijk
gesprekbijuw thuisof rjesgewer
tst bijonsop kantoor.

C) o0,'."

Nadatweuw persoonlijke
situatie
en wensenin beeldhebbengebracht
en eenbeeldhebbenvernu alsklant,

Welke financiële

analyseren
we dit klantbeeld.
U krijgteenfinanciële
oplossing
dieaansluit
bijuw situatie
en wens e n .

oplossing

past bij u

en uw situatie?

Dezefinancièle
oplossing
wordtu dooronsaangereikt
in eenuitvoerige
schriftelijke
analyse.

C) zo"r"n

De hypotheek

Welke aanbieder

Nadatwe hebbenbekeken
welkefinanciële
oplossing
hetbesteaansluit
b,ijuw situatie
gaanwe op zoek
en wensQn,

heeft de financiële

naareenpassendproduct.
Om eengeschikt
aanbodte vinden,vergelijken
we eengrorrtaantalfrypotheken
met

oplossing die bij u

elkaarWe bekijken
welkehypotheken
passenbij u en uw situatie.

past?

Vergelijking yan groot
aantal produoten
Wijadviseren
alleenhypotheken
vanandereaanbieders.
Dit biedt deze
dienstverlener

Verzekeringen
bij de hypotheek
Nadatwehebbenbekeken
welkefinanciële
oplossing
hetbesteaansluit
bij uw situatie
gaanwe op zoeK
en wensEn,

Dit biedt deze
dienstverlener niet

naareenpassendproduct.
Om eengeschikt
aanbodte vinden,vergelijken
we eengrootaantalferzekeringen
met
elkaarWe bekijken
welkeverzekeringen
passenbij u en uw situatie,
Vergelijking rqangroot
aantall

Wijadviseren
alleenverzekeringen
vanandereaanbieders,
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Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
Toelichting: Wat kunnen wii voor u doen?

o

N a d a t wui ja d v i e s h e b b e n g e g e v e n , n e e m t u e e n b eAsllsi susdiantgw i l t k u n n e newrivj o o r zrgen
o datu de

Contract

contracten
krijgt

Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij

Wijverzorgen
de algehele
procedure
administratieve
welkedientte leidentot openingop uw na m vanhetfinanciële

ervoor zorgen dat u

productbijde dooronsgeadviseerde
instelling(en).

de contracten
krijgt

o

Hetcontract
looptvaaklangdoor.Nadatu hetcontract
heeftgetekend,
kanuw persoonlijke
situatieveranderen

Onderhoud

pasthetproductin de toekomst
Mogelijk
nietmeerbij uw persoonlijke
situatieHetis belangrijk
lat u weetdatu

U heeft een

tijdensde looptijd
vanhetcontract
rechthebtop informatie
overonderanderebelangrijke
wijzigngenin hetproduct

contract.

Daarna

houden wij in de

Let op!

gaten of het goed

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

gaat

verschillen. spreek daarom goed af wat hij doet en waÍ hij niet doet. Einhoevrrel dat kost,

Wij kunnen,naastde wettelijke
verplichtingen
diewij al hebben,
rrerrichten
de <jonke,rgedrukte
ac,liviteiten
voorhet
onderhoud
vanuw contract.
. Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw pen;oonlijk e (financiële)
situatie en wensen.
. Regelmatig vergeliiken of er nieuwe oÍ vernieuwde prodlucten zijn die mo1gelijk beter
bij uw
(persoonlijke) situatie passen.
' Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en cte bank of verzekeraar misgaat.
Dekostenwordenapartin rekening
gebracht
viaeenvasttariefof eranuurtarief.

H Y P O T H E E K V R A3AvGa n 4

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
Kosten: Hoeveel betaalt u?
Gemiddelde
kosten
Advieskosten
Kostengerichtop
afsluitenproduct
Combinatie

€ 495
€ 1500
€ 1995

De kostenwordenapartin rekeninggebrachtvia eenvasttariefof een uurtarief.
Afhankeltjk
vande diensten
dieu kiestkunnende kostendiein rekening
gebracht
wordenverschillen.
Ditdocument
kuntu gebruiken
bij hetmakenvanconcrete
afspraken
overde dienstverlening.
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Dienstverleningsdocument Risico's
afdekken
In ditdocument
staatwatwij vooru kunnendoen.En hoeveel
datkost.Anderefinanciële
dienstverleners

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

hebbenookzo'ndocument.
Zo kuntu onsvergelijken
metanderen.
En kuntu ookonzekostenverge,.lijken
Let op! ln dit document beschrijven vve wat we normaal gesproken doen en wat dregemidclelde 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 eenverzekering
Wiltu eenverzekering?
Bijvoorbeeld
voorals u of uw partneroverlijdt?
Of vooralsu arbeidsongeschikt
of werkloors
wordt?Dankuntu in dit
document
lezenwatwij vooru kunnendoen En hoeveel
onzedienstverlening
kost.In dezesituaties
heeftu eenvraagovei hetafdekken
van
risico's
en moetu overeenaantaldingennadenken.
Bijvoorbeeld
over
. Heeftu de verzekering
nodig?
. Hoeveel
premiebetaaltu voorde verzekering?
. In welkesituaties
keertde verzekering
uit?
. In welkesituaties
keertde verzekering
nietuit?
In ditdocument
kuntu lezenof wij u bij hetbeantwoorden
vandezevragenkunnenhelpen,hoewe datdoenen wr,'lke
kosténdaarongeveer
tegenoverstaan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wijzijneenfinanciële
dienstverlener
en hieronder
staatwatwij vooru kunnendoen.Watfinancièle
dienstverlenersi
vooru kunnendoenkan
verdeeld
wordenin vijfverschillende
soortenactiviteiten
Nietiederefinanciële
dienstverlener
doetze allevijf.\A/ijcloende Qonkergekleurde
activiteiten.
De lichtgekleurde
doenwe niet.

Wijkunnenu adviseren
overvezekeringen
vanandereaanbieders
Wijkunnenervoorzorgendatu hetcontract
krijgt.

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

Advies

UYelkefinanciële
oplossing past bij
u en uw situatie?

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

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

Gemiddelde
kosten
Gericht
oo afsluiten

R I S I C O ' SA F D E K K E N 1 v a n 4

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

Dienstverleningsdocument Risico's
afdekken
Toelichtinqt
oetachilngt W
Wat l<unnen wii voor u doen?
O ona"rro"t

We beginnen
metuw persoonlijke
situatie.
Wantpasalswe uw persoonlijke
goedkennen,kurrnen
situatie
we u een

Hoe is uw

goedfinancieel
adviesgeven.Samenmetu beantwoorden
we bijvoorbeeld
de volgencle
vragen:
' wat weetu al overmogelijke
financiêle
oplossingen?
En heeftu hierervaring
meg?

persoonlijke

. Watwiltu en watkuntu betalen?

situatie?

. Hoeveel
zekerheid
wiltu'?En hoeveel
risicokuntu en wiltu nemen?

Dezeen anderevragenbespreken
wij metu in eenpersoonlijk
gesprekbijuw thuisof rjesgewenst
bijonsop l(antoor

Ooor,-".

Nadatweuw persoonlijke
situatie
en wensenin beeldhebbengebracht
en eenbeeldhebbenvanu alsktant,

Welke financiële

analyseren
we dit klantbeeld.
U krijgteenfinanciële
oplossing
dieaansluit
bij uw situatie
en wensen,

oplossing past bij u
en uw situatie?

Dezefinanciële
oplossing
wordtu dooronsaangereikt
in eenuitvoerige
schriftelijke
anialyse.

O zo.r"n

Nadatwe hebbenbekeken
welkefinanciële
oplossing
hetbesteaansluit
brijuw situatie
en wensen,gaanwe op zoek

Ullelke aanbieder

naareenpassendproduct.
Om eengeschikt
aanbodte vinden,vergelijkerr
we eengrootaantalverzel<errngen
mer

heeft de financiële

elkaar.We bekijken
welkeverzekeringen
passenbij u en uw situatie.

oplossing

die bij u

past?

Vergelijking van groot
aantall producten

Wij adviseren
alleenverzekeringen
vanandereaanbieders.
Dit biedt deze
dienstverlenêr

Dit biedt deze
dienstverlener niet
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Dienstverleni ngsdocument Risico'safdekken
Kosten: Hoeveel betaalt u?
Gemiddelde
kosten

Advieskosten

€ 195

Kostengerichtop
product
afsluiten
Combinatie

€ 200
€ 395

De kostenwordenapartin rekeninggebrachtvia eenvasttariefof een uurtarief.
geldenvoorlosaf te sluitenverzekeringsproducten,
Bovenstaande
bedragen
voorproducten
in combinatie
meteenhypotheek
geldende
bemiddelingskosten
zoalsvermeldin hetdienstverleningsdocument
hypotheekvraag.
Afhankelijk
vande diensten
dieu kiestkunnende kostendiein rekening
gebracht
wordenverschillen.
Ditdocument
kuntu gebruiken
bij hetmakenvanconcrete
afspraken
overde dienstverlening.

RISICO'S
AFDEKKEN4 van4

Dienstverleningsdocumenrt Vermogenopbouwen
In ditdocument
staaiwatwij vooru kunnendoen.En hor>veel
datkost.Anderefinanciële
dienstverleners

J'Í Financiéle Iliênsten
Heernisseweg
101
4461PT GOES
0 t13229514
inlb@ltfdnl

hebbenookzo'ndocument.
Zo kuntu onsvergelijken
metanderen.
En kuntu ookonzekostenvergelijken.
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 extrageldvoorlater
Wilt u extrageld voor later?Wilt u bijvoorbeeldlaterextrapensioen?Of wilt u laterextrageld hebbenvoor ieis anclers?Dan kunt u in dit document
lezenwat wij voor u kunnendoen En hoeveelonze dienstverlening
kost In deze situatiesheeftu een vermogensopoouw
vraagrenmoei u over
een aantaldingennadenken.Bijvoorbeeldover:
. Hoeveelpensioenheeftu later?Vindt u dat genoeg?,Of vindt u dat te weinig?
. Heeftu nu geld over voor extra pensioen?
. Wat zijn de regelsvan de Belastingdienst?
. Wat zijn de voordelenen nadelenvan sparenof beleggen?
In dit documentkunt u lezenof wij u bij het beantwoordenvan deze vragenkunnenhelpen,hoe we dat doen en wrelkekostendartrongeveer
tênên^\/êr

eiàan

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wijzijneenfinanciële
dienstverlener
en hieronder
staatwatwij vooru kunnendoen.Watfinanciêle
dienstverlenent
vooru kunnerr
doenkan
verdeeld
wordenin vijfverschillende
soortenactiviteiten,
Nietiederefinanciële
dienstverlener
doetze allevijf.Wij<loende donkergekleurde
activiteiten
De lichtgekleurde
doenwe niet

Wij kunnenu adviseren
oververmogensopbouw
producten
vanandereaanbieders.
Wij kunnenervoorzorgendat u hetcontract
krijgt

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

Advies

Welke financiële
oplossing past bii
u en uw situatie?

C) zo"t

"n
U\felke aanbieder
heeft de financiële
oplossing die bij 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
Gerichtop afsluiten

V E R M O G E NO P B O U W E N 1 v a n 4

Combinatie:

Dienstverleningsdocument Vermogen
opbouwen
Toelichtinq: Wat k unnen wi voor u doen?
I
I

O ona"r.o"t

We beginnen
metuw persoorrlijke
situatieWantpasalswe uw persoonlijke
goedkennen,kunnenwe u een
situatie

Hoe is uw

goedfinancieel
adviesgeven.Samenmetu beantwoorden
we bijvoorbeeld
de volgencle
vragen:

persoonlijke

. Watweetu al overmogerlijke
financiële
oplossingen?
En heeftu hierervaring
mer;?

situatie?

. Watwiltu en watkuntu lcetalen?
. Hoeveel
zekerheid
wiltu? En hoeveel
risicokuntu en wiltu nemen?

Dezeen anderevragenbespreken
wij metu in eenpersoonlijk
gesprekbijuw thuisof desgewenst
bijonsop karrtoor

O oort"'

Nadatwe uw persoonlijke
situatie
en wensenin beeldhebbengebracht
en eenbeeldhebbenvanu alsklant,

Welke financièlê

analyseren
we dit klantbeeld
U krijgteenfinanciële
oplossing
dieaansluit
bij uw situatie
en wensen.

oplossing past bij u
en uw situataê?

Dezefinanciële
oplossing
wordtu dooronsaangereikt
in eenuitvoerige
schriftelijke
analyse.

CDzo"r"n

Nadatwe hebbenbekekenwellkefinanciëleoplossinghet besteaansluitbij uw situatieen wensen,g€tanwe op zoeK

Welke aanbieder

naar een passendproduct Om een geschiktaanbodte vinden,vergelijkenwe een groot aantalvermogensopbouw

heeft de financiële

productenmet elkaar.We bekijkenwelkevermogensopbouw
productenpassenbij u en uw situatie.

oplossing die bij u
past?

Vergeliiking van g;root
aantal producten

Wijadviseren
alleenvermogensopbouw
producten
vanandereaanbieders
Dit biedt deze
dienstverlener

Dit biedt deze
dienstveÍlener

niet

VERIVIOGEN
OPBOUWEN
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Dienstverleningsdocumen'tVermogenopbouwen
Toelichtins: Wat kunnen wii voor u doen?
I
I

o

Nadatwij u advieshebbengegeven,neemtu een beslissing.Als u datwilt kunnenwij r-.pyeepzorgen
rjat u de

Gontract

contractenkrijgt.

Heeft u gekozen?
Dan kunnen wii

Wij verzorgende algeheleadrninistratieve
procedurewelkedientte leidentot openingop uw naam van het financiële

ervoor zorgen dat u

productbij de door ons geadviseerdeinstelling(en).

dê contracten
krijgt

o

Hetcontract
looptvaaklangdoor.Nadatu hetcontract
heeftgetekend,
kanuw persoonlijke
situatie
veranderen

Onderhoud

pasthetproductin drstoekomst
Mogeltlk
nietmeerbij uw persoonlijke
situatie.
Hetis belangrijk
datu weetdatu

U heeft een

tijdensde looptijd
vanhetcontract
rechthebtop informatie
overonderanderebelangri,ike
wijzigingen
in hetproduct,

contract, Daarna
houden wij in de

Let op!

gaten of het goed

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

gaat

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

Wj kunnen,naastde wettelijke
verplichtingen
diewij al hebben,
de donkergedrukte
act:iviteiten
verrichten
voorhei
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 kostenwordenapartin rekening
gebracht
viaeenvasttariefof eenabonnement.

VERMOGEN
OPBOUWEN
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Dienstverleni ngsdocu men[ Vermogen
opbouwen
Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kostenvoorde dienstverlenino
Gemiddelde
kosten
Advieskosten

€ 195

Kostengerichtop
afsluitenproduct
Combinatie

€ 200

€ JVC

De kostenwordenapartin rekeninggebrachtvia eenvasttariefof een uurtarief.
geldenvoorlosaf te sluitenfinanciële
Bovenstaande
bedragen
producten,
voorproducten
in combinatie
geldende
meteenfrypotheek
bemiddelingskosten
zoalsvermeldin hetdienstverleningsdocument
hypotheekvraag.
Afhankelijk
vande diensten
die u kiestkunnende kostendie in rekening
gebracht
wordenverschillen.
Ditdocument
kuntu gebruiken
bij hetmakenvanconcrete
afspraken
overde dienstverlening,

VERMOGEN
OPBOUWEN
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