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Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011361.
Welkom
Hartelijk welkom bij Hypotheek Info Punt. Ons kantoor is gespecialiseerd in de advisering en bemiddeling
van financiële producten. Wij kennen de mogelijkheden van de (lokale) markt en houden de
ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Wij streven naar een persoonlijke en professionele relatie met
onze klanten zodat u verzekerd bent van een advies dat bij u past, nu en in de toekomst.
Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht indien u van plan bent om een zogeheten complex
financieel product (hypothecaire lening, kapitaalverzekering etc.) aan te schaffen of daarover advies
vraagt. Dit document is bedoeld om u zo vroeg mogelijk in staat te stellen een bewuste keuze te maken
uit de diensten en vormen van beloning.
Aard van de dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
-Hypothecair krediet
-Levensverzekeringen
-Schadeverzekeringen
-Spaarrekeningen
-Consumptief krediet
-Betaalrekeningen
-Elektronisch geld
-Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
Onze dienstverlening samengevat in vijf stappen
U hebt bij ons een grote keuze in onafhankelijke geldverstrekkers en verzekeraars. Elk financieel product
heeft bepaalde voor- en nadelen. Het is daarbij belangrijk om niet uitsluitend naar de huidige situatie te
kijken maar ook naar de toekomst, een financieel product moet bij u passen en optimaal aansluiten op uw
wensen. Wij helpen u graag om een financieel product te kiezen dat goed aansluit bij uw individuele
situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij standaard een procedure die bestaat uit vijf
stappen:
Stap 1: oriënteren
De eerste stap is bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt van
ons algemene informatie, waaronder in ieder geval dit document, ook kan er verwezen worden naar onze
website, waar dit document is te downloaden. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt
maken van onze diensten.
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Stap 2: Inventariseren en analyseren
Wij beginnen ons advies met uitgebreid uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij
bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van uw financiële situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het
adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen.
Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst gaan wij
deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke
oplossingen met betrekking tot uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en
geven aan wat naar ons oordeel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn.
Stap 3: advies
Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact
aan welk financieel product, bij welke geldverstrekker of verzekeraar en tegen welke condities naar ons
oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden.
Stap 4: bemiddeling
Wij verzorgen voor u alle contacten met diverse financiële instellingen. Zodat de door u gewenste
oplossing op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.
Stap 5: nazorg
Wij zullen u, ook nadat het financiële product is afgesloten, blijven ondersteunen. U kunt met uw vragen
bij ons terecht. Ook zullen wij periodiek controleren of het financiële product blijft passen bij uw situatie.
Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans kunnen voorzien.
Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent,
vragen wij u dit direct te laten weten. 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:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-355 22 48
E-mailadres: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl
Hoe worden wij beloond?
U ziet exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeling
aan te schaffen. Dit inzicht kunnen wij echter pas geven wanneer wij exact weten welk product u
uiteindelijk gaat aanschaffen. Op dit moment kunnen wij u wel globaal aangeven wat gemiddeld genomen
de kosten van onze dienstverlening zijn. Deze kosten staan in ons dienstverleningsdocument, die onze
adviseurs tijdens het oriënterende gesprek overhandigen. Ook is dit document te downloaden vanaf onze
site.
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