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In dit documentstaatwat wij vooru kunnendoen.En hoeveeldat kost.Anderefinancièledienstverleners Hassinkstraat
715612BELTRUM
4544481541
hebbenookzo'ndocument.
Zo kuntu onsvergelijken
metanderen.
En kuntu ookonzekostenvergelijken. info@scharenborg-beltrum.nl

Let op! ln dit documentbeschrijvenwe wat we normaalgesprokendoen en wat de gemiddeldeprijs is van dezediensten.
Deze
informatieis dus niet specifiekafgestemdop uw persoonlijkesituatie.Maakdaaromaltijd goedeafsprakenmet uw
financiéle
dienstverlener.

U wilt een verzekering
Wilt u een verzekering?
Bijvoorbeeld
voorals u of uw partneroverlijdt?Of voorals u arbeidsongeschikt
of werklooswordt?Dankuntu in dit
documentlezenwat wij vooru kunnendoen.En hoeveelonzedienstverlening
kost.In dezesituatiesheeftu een vraagoverhet afdekkenvan
risico'sen moetu overeen aantaldingennadenken.Bijvoorbeeld
over:
. Heeftu de verzekering
nodig?
. Hoeveelpremiebetaaltu voorde verzekering?
r In welkesituatieskeertde verzekering
uit?
. In welkesituatieskeertde vezekeringnietuit?
In dit documentkuntu lezenof wij u bij hetbeantwoorden
van dezevragenkunnenhelpen,hoewe dat doenen welkekostendaarongeveer
tegenover
staan.

Samenvatting:
wat kunnenwij voor u doen?
Wij zijneen financièledienstverlener
en hieronderstaatwat wij vooru kunnendoen.Wat financièledienstverteners
vooru kunnendoenkan
verdeeldwordenin vijf verschillende
soortenactiviteiten.
Nietiederefinancièledienstverlener
doetze allevijf.\Afrjdoende donkergekleurde
activiteiten.
De lichtgekleurde
doenwe niet.

Wij kunnenu adviserenoververzekeringen
van andereaanbieders.
Wij kunnenervoorzorgendat u het contractkrijgt.

O ono"''o"t

Ooou,""

Hoe is uw
Welkefinancièle
persoonlijkesituatie? oplossing past bij u
en uw situatie?

O zo"L"n

O contract

Welkeaanbieder
heeftde financiéle
oplossingdie bij u
past?

Heeftu gekozen?
Dan kunnenwij
ervoor zorgendat u
de contractenkrijgt,

O onoertroru
U heeft het contract.
Daarnahoudenwij in
de gaten of het gobd
gaat.

Gemiddelde kosten
Gericht op afsluiten
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Wat k unnen wij voor u doen?

Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke

we beginnenmet uw persoonlijke
situatie.Wantpas alswe uw persoonlijke
situatiegoedkennen,kunnenwe u een
goedfinancieeladviesgeven.Samenmet u beantwoorden
we bijvoorbeeld
de volgendevragen:
o wat weetu al overmogelijkefinancièleoplossingen?
En heeftu hierervaringmee?

situatie?

o Watwilt u en wat kuntu betalen?
r Hoeveelzekerheidwilt u? En hoeveelrisicokuntu en wilt u nemen?

Ooou,""
Welkefinanciéle

Nadatwe uw persoonlijke
situatieen wensenin beeldhebbengebrachten een beeldhebbenvan u

als klant,
analyseren
we dit klantbeeld.
U krijgteenfinanciéleoplossingdie aansluitbij uw situatieen wensen.

oplossing past bij u
en uw situatie?

Ozo"r"n
Welkeaanbiederheeft
de financièle
oplossingdie bij u

Nadatwe hebbenbekekenwelkefinancièle
oplossing
hetbesteaansluit
bij uw situatie
en wensen,gaanwe

op zoek
naareen passendproduct.Om een geschiktaanbodte vinden,vergelijken
we een beperktaantalvezekeringenmet
elkaar'We bekijkenwelkeverzekeringen
passenbij u en uw situatie.Wij werkenbij voorkeurmeteen aantal
aanbieders
samen.

past?
w d l *

Ili**r: v*rg*l!j!!rr;
.,./&i1ilf*#!_,t'iir:1
;#4*

Dit biedt deze

Vergelijkingvan beperkt
aantalproducten

e"e

Wij adviserenalleenvezekeringenvan andereaanbieders.

dienstverlener
--*

f*

Dit biedt deze
dienstverlenerniet
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Heeftu gekozen?Dan

Wat kunnenwi voor u doen?
Nadatwij u advieshebbengegeven,neemtu een beslissing.
Als u dat wilt kunnenwt ervoorzorgendat u de
contracten
krijgt.

kunnenwij ervoor
zorgen dat u de
contractenkrijgt

U heefteen contract.
DaarnahoudenwUin

Hetcontractlooptvaaklangdoor.Nadatu het contractheeftgetekend,
kan uw persoonlijke
situatieveranqeren.
Mogelijkpasthetproductin de toekomstnietmeerbij uw persoonlijke
situatie.Het is belangrijk
dat u weetdat u
tijdensde looptijdvan hetcontractrechthebtop informatie
overonderanderebelangrijke
wijzigingen
in hetproduct.

de gaten of het goed
gaat

Let op!
wat financiéledienstverlenersvoor u kunnendoen nadat
u het contractheeft,kan heel

erg verschillen.

Spreekdaaromgoed afwat hij doet en wat hij niet doet.
En hoeveerdat kost.
wij kunnen'naastde wettelijkeverplichtingen
die wrjal hebben,onderhoudsactiviteiten
vooru verrichten
nadathet
contractis afgesloten.
Bespreekmet onswatwij vooru kunnendoen.
De kostenwordenapartin rekeninggebrachtviaeen abonnement,
vasttariefof een uurtarief.
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Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde
kosten
Advieskosten
Kosten gericht op
afsluiten product
Beide

€ 250
€ 500
€750

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

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

RISICO'S AFDEKKEN 4 van 4

