DIENSTENWIJZER
BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V.

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u
voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële
overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Via onze
internetsite kunt u uitgebreid kennis met ons maken.
www.bankengeld.nl
Bereikbaarheid
Onze contactgegevens zijn:
Correspondentieadres:
Bank- & Geldadvies Nederland B.V.
Najaarsweg 23a
7532 SK Enschede
Bezoekadres
Bank- & Geldadvies Nederland B.V.
Najaarsweg 23a
7532 SK Enschede
Op werkdagen geopend van 08.30 - 17.00 uur.
Telefonisch of per fax:
Tel.: 088-0900100 (lokaal tarief; bereikbaar tijdens kantooruren)
Fax: 088-0900111
Via internet:
Website: www.bankengeld.nl
E-mailadres: info@bankengeld.nl
Kamer van Koophandel
Ons kantoor is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer: 53726782.
Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) onder nummer: 12011010. Wij zijn voorts ingeschreven in
het AFM register Nationaal Regime voor het adviseren over
beleggingsfondsen en/of het doorgeven van orders over
beleggingsfondsen aan aanbieders.
Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te
bemiddelen in:
 consumptief krediet
 hypothecair krediet
 levensverzekeringen
 schadeverzekeringen
 elektronisch geld
 spaarrekeningen
 betaalrekeningen
In onze advisering betrekken wij alleen na uitdrukkelijke
schriftelijke bevestiging door ons kantoor, in voorkomende
situaties de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning,
Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening en
lijfrentebeleggingsrecht.
Wat mag u van ons verwachten?
Aangezien financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een
bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een
integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw
specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw
wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken
over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van
financiële producten die daarvoor nodig zijn. Op al deze gebieden
helpen wij bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de
financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u
begeleiden met onze advisering. Indien het nodig en wenselijk is,
onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van
deze financiële producten.

Indien u om advies vraagt over beleggingsfondsen of als wij orders
over beleggingsfondsen voor u gaan doorgeven aan de aanbieder,
zullen wij met u vooraf een cliëntenovereenkomst aangaan,
waarin duidelijk wordt aangegeven welke diensten wij voor u
verrichten. Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te
zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij
toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.
Wat verwachten wij van U?
Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw
verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en
volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u
te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële
instellingen van belang zijn. Het gaat hierbij om wijzigingen in uw
persoonlijke situatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk,
echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), maar ook
veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d.
Uw persoonlijke gegevens
De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd;
ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP)
Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij ons direct te
verwittigen. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo
snel mogelijk te verhelpen.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben
gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Tel : 0900 – 355 33 48 (€ 0,10 per minuut)
Fax : 070 - 333 89 00
E-Mail: info@kifid.nl
website: www.kifid.nl
Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen
enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te
kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of
hypotheekverstrekkers.
Zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank,
verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft
stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.
Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die
banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken
wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie
dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.
Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden m.b.t. consumptief krediet
worden deels gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee
wij u in contact brengen. Voor alle overige welke werkzaamheden
brengen wij u rechtstreeks kosten in rekening. U wordt hierover
altijd van tevoren geïnformeerd. Een opgave van de gemiddelde
kosten vindt u in onze dienstverleningsdocumenten.

05-2014

