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In dit document staat wat wu voor u kumen doen. En hoeveeI dat kost. Andere financieIe dienstverIeners

hebben ook zo'n document. Zo kunt u ons ve「ge“jken met ande「en. En kunt u ook onze kosten ve「geiijken.

Klaver Financieel Advies BV

諸藩e藍叢霊狐d

淵源瑠曇諒kennlng ’nl

Let op! ln dit document beschrijven we wat we no「maal gesproken doen en wat de gemiddeide prijs is van deze diensten" Deze

info「matie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afsp「aken met uw軸anc樹e

dienstveriener.

U wiit een verzeke「ing

wiIt u een ve「zekering? Bijvoorbeeld voo「 als u of uw pa巾er ove川jdt? Of voor aIs u arbeidsongeschikt of werkIoos wordt? Dan kunt u in dit

document lezen wat wij voor u kumen doen, En hoeveei onze dienstverlening kost. 1n deze situaties heeft u een v「aag ove「 het afdekken van

risico,s en moet u over een aantai dingen nadenken. BijvoorbeeId over:

. Heeft u de verzeke「ing nodig?

・ Hoeveel p「emie betaait u voo「 de verzeke「ing?

・ in welke situaties keert de verzeke「ing uit?

・ in weIke situaties keert de verzeke「ing niet ujt?

ln dit document kunt u iezen ofwij u bij het beantwoo「den van deze v「agen kunnen heIpen, hoe we dat doen en welke kosten daa「 ongevee「

SamenvattingこWat kumen w-J VOOr u doen?

Wij zijn een面anciale dienstver-ene「 en hieronde「 staat wat wij voor u kunnen doen. Wat血ancide dienstverIeners voor u kunnen doen kan

ve「deeld wo「den in vijf versch冊ende soorten activiteiten. Niet iede「e financiale dienstverlener doet ze alie vijf. Wij doen de donkergekIeurde

activiteiten, De lichtgekIeurde doen we niet.

Wij kunnen u adviseren ove「 verzekeringen van ande「e aanbieders. Wij kumen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

O 。nd。.Z。。k O Advj。S O z。。k。n O 。。n加。,　O ond。.h。ud
Hoe is uw We看ke financi61e WeIke aanbieder Heeft u gekozen?　　U heeft het contract"

persoonlijke situatie? opIossing pastbij u heeftdefinanci割e Dan kunnen wij Daarna houden wij in

en uwsituatie?　　opiossingdiebij u ervoorzo「gendatu degatenofhetgoed

PaSt?　　　　　　　de cont「acten krijgt. gaat・

Gemidde看de kosten

Advies Gericht op afsIlliten Combinatie
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丁oe書ichting‥Watkumenw営1VOOrudoen? 

O。nd。,Z。。k HoeisuwpersoonIijke situatie? �webegimenmetuwPe「SOO剛jkesituatie"WantpasaIsweuwpersoon母kesituatiegoedkennen’kumenweueen 

goedfinanciee-adviesgeven.Samenmetubeantwoo「denwebijvoorbeelddevoigendev「agen: 

.watweetuaIove「mogeIijkefinancideoplossingen?Enheeftuhie「ervaringmee? 

.watwiItuenwatkuntubetalen? 

.Hoeveelzeke「heidwiltu?Enhoeveelrisicokuntuenw航unemen? 

Tijdensheteerstev圃ijvendekennismakingsgesprekinventariserenwijuWPerSOO輔jkesituatieenstelIenwijons 

aanuvoo「.wijinfo「merenuoverdewerkwijze,dienstve「Ieningentarievendiewijhanteren.Dezeisafllankelijkvan 

decompiexiteitvanuwpersoonlijkesituatieenuwwensen. 

eAdvi。S Welkefinancl割e �Nadatweuwpersoo岬kesituatieenwenseninbeeldhebbengeb「achteneenbeeidhebbenvanuaIsklant一 
analyse「enweditk'antbee-d・Ukrijgteenfinancideopiossingdieaansluitbijuwsituatieenwensen' 

opiossingpastbljuen uwsituatie? �Naee剛itgeb「eideinventa「isatievanuwpersoon-ijkewensenensituatiewo「dterinonde「lingoverlegeen 

adviesrapporten′ofofferteverstrekt.Hetadvies「apport/offchewordtusch「脚jkaangebodenenpe「SOOnlijk 

toegeIicht, 

ez。。k。n Weikeaanbiede「heeft definanci引e opiossingdiebiju past? ll Ditbiedtdeze dienstve「lener i Ditbiedtdeze dienstverIenerniet �Nadatwehebbenbekekenwelkefinancideop-ossinghetbesteaansluitbijuwsituatieenwensen】gaanWeOPZOek 

naareenpassendproduct.Omeengeschiktaanbodtevinden'Ve「geIijkenweeenbeperktaa=taIverzeke「ingenmet 

eIkaar.Webekijkenwelkeverzekeringenpassenbijuenuwsituatie.Wijwerkenbijvoorkeu「meteenaantal 

aanbiede「SSamen, 

罵言二言言詳言C’‾.’_‘~巾ergeIijkingvanbeperkt　　　　暁噂庸碑噂v綱⊆rO①t 
′茄頼舟高二蘭　　　　　　　　　aantalproducten　　　　　　　　錐面e巾rod鵬も軸 

∴∴　∴十∵∴　∴∴、∴∵、∴、∴　∴∴　∴.丁子　∴.一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十∵∴∵∴　∵ヾ∞“、““““心細二、子∴子音　÷∴∴　∴∴ 

Wijadviserena=eenve「zekeringenvanandereaanbieders・ 
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Wat kumen wij voor u doen?Toe看ichting:

O 。。n,.。。,

Heeft u gekozen? Dan

kunnen wij ervoo「

ZO「gen dat u de

contracten krijgt

Nadat wij u adv盲es hebben gegeven, neemt u een besIissing. AIs u datw冊kunnen w一」 ervOO「ZOrgen dat u de

COntraCten k「ijgt.

Het is beiang「時dat u de producten afneemt waa「 u zich goed bij voelt. AIs gevolg van de uitgeb「eide inventarisatie・

ons persoonlijk contact en ons ruime assortiment aan p「oducten zuIlen wij tot de meest gunstige const「uctie komen.

e 。nd。「h。ud

U heeft een contract.

Daarna houden wij in

de gaten of het goed

gaat

Het cont「act 100Pt Vaak iang doo「. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoo輔jke situatie verande「en.

Mogeiijk past het p「oduct in de toekomst njet mee「 bij uw pe「soo輔jke situatie・ Het is beIangrijk dat u weet dat u

tijdens de loop明Van het contract recht hebt op informatie ove「 onde「 ande「e beIang「ijke wijzigingen in het p「Oduct.

」etopI

wat financ樹e dienstve「lene「s voor u ku…en doen nadat u het contract heeft’kan heeI erg versc刷en.

Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveeI dat kost.

wij kunnen, naaSt de wette=jke ve「p剛inge= die wij al hebben, de donke「gedrukte activiteiten verrichten voo「 het

Onderhoud van uw contract,

. Regelmatig contro-eren of het product nog steeds past b申W Pe「SOOnlijke (financjde) sltuatie en wensen.

. Regelmatig ve「geIijken of er nieuwe of vernieuwde p「oducten zijn die mogelijk beter bij uw (Pe「SOOn叩ke) situatie

PaSSen.

. uw beIangen behartigen wannee「 hettussen u en de bank ofverzekeraar misgaat.

De kosten wo「den apa両n 「ekening geb「acht via een abonnement’VaSt tarief of een uurtarief.
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Kosten: Hoeveet betaaIt u?
Kostenvoo「dedienstve �rIening 　GemiddeIde �Overlijdens「lSIC 　　○ �Uitvaart �AOV 

koslen 

Advieskosten �∈95 �∈95 �∈95 �∈285 

Kostenge「ichtop afsiuitenproduct Beide �∈180 �∈180 �∈180 �∈285 

∈275 �∈275 �∈275 �∈570 

De kosten wo「den apart in rekening geb「acht via een vast tarief of een uurtarief.

voo「 het afsiuiten van een p「oduct om een risico af te dekken dient e「 v66「af een inventarisatie gemaakt te wo「den. Het uiteindeiijke ta「ief is dan

ook afhankeIijk van de comp-exiteit van de situatie・ Het genoemde ta「ief is dan ook een uurtarief. Het de掴eve ta「ief wordt kenbaar gemaakt n∈

het l e inventarisatiegesp「ek.

AfhankeIijk van de diensten die u kiest kumen de koste= die in rekening geb「acht worden ve「SC刷en.

Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken ove「 de dienstverlening・


