Geld & Verzekeren Zeeuws Vlaanderen en Brandax Verzekeren
Brandax Geld & Verzekeren, Geld & Verzekeren Nederland, Geld & Verzekeren Zeeuws Vlaanderen, Brandax
Verzekeren, Brandax Financieel en Brandax Hypotheken zijn handelsnamen van Assurantiekantoor Van den
Branden VOF uit Zuiddorpe, allen nader te noemen Geld & Verzekeren.
Geld & Verzekeren is gespecialiseerd in financiële diensten en verzekeren van bezittingen en juridische risico’s.
In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze
leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons bedrijf. Hierna vindt
u, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met
klachten.
Naam en adresgegevens:
Geld & Verzekeren Zeeuws Vlaanderen
Uw adviseur: Harald Verstraeten
Langs de Kreek 12
4535 CC TERNEUZEN
Telefoon:
06 535 767 55
Email:
harald@geldenverzekeren.nl
Internet:
www.geldenverzekeren.nl
Brandax Verzekeren
Uw adviseur: Barbara van den Branden
Dorpsplein 3
4574 RD ZUIDDORPE
Telefoon:
06 100 38 718
Email:
barbara@brandax.nl
Internet:
www.brandaxverzekeren.nl
Telefonie: we leven in een steeds mobieler wordende wereld, daarmee is gekozen voor mobiel telefooncontact,
zodat u ons op vele momenten rechtstreeks te spreken krijgt.
Email: correspondentie wordt steeds vaker per email uitgevoerd. Ontvangst van uw email is voor u pas zeker
op het moment dat u van ons een bevestiging per email heeft ontvangen dat deze email ook daadwerkelijk bij
ons ontvangen is. Wij verrichten alle mogelijke inspanningen dagelijks de inkomende email te verwerken.

Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:
Autoriteit Financiële markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening
van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer
12013695. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.
Dutch Securities Institute (DSI)
DSI heeft ten doel het vertrouwen van de consument in de financiële markten te versterken door
het verstrekken van een persoonsregistratie aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening
die aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van deskundigheid, integriteit en werkervaring.
Ons kantoor is bij DSI geregistreerd onder nummer 28646. Het register van vergunninghouders
kunt u raadplegen op www.dsi.nl.
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Kamer van koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 21011743
(www.kvk.nl).
Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFiD)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze
dienstverlening hebben, en wij er samen niet uit komen, dan kunt u zich wenden tot het klachteninstituut
financiële dienstverlening (www.kifid.nl). Ons aansluitnummer bij KiFiD is 20004983.

Wet Financieel Toezicht
Geld & Verzekeren voldoet aan de eisen van de Wet Financieel Toezicht (WFT). De wet WFT stelt eisen aan
financiële dienstverleners, op het gebied van bedrijfsvoering, betrouwbaarheid, deskundigheid, zorgplicht,
financiële zekerheid en transparantie. Maar wat kunt u dan precies van ons verwachten? Hieronder maken we
dit inzichtelijk voor u.
Zorgplicht. De hypotheekadviseurs van Geld & Verzekeren handelen in het belang van de klant. U bent vrij in
uw keuze van aanbieders en producten. Het is de taak van de hypotheekadviseur om met zijn/haar kennis u te
helpen bij de selectie.
Financiële zekerheid. Iedere bemiddelaar in verzekeringen dient te beschikken over een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een vergelijkbare voorziening. Deze verzekering dekt de
aansprakelijkheid van de adviseur bij fouten, verzuim of nalatigheden tijdens de uitoefening van hun beroep.
Transparantie. U ontvangt bij Geld & Verzekeren informatie over onze dienstverlening in de vorm van een
dienstverleningsdocument. Bovendien zijn wij verplicht om voor het sluiten van een overeenkomst juiste,
volledige, niet misleidende en begrijpelijke productinformatie te geven. Deze informatie krijgen wij van de
aanbieder. Zij zorgt voor het opstellen van de informatie en wij zorgen er voor dat de informatie op tijd aan u
wordt gegeven.

Wat kunt u van ons verwachten?
Bij Geld & Verzekeren kunt u rekenen op persoonlijke begeleiding en advies. Uw persoonlijke situatie en
wensen zijn altijd het uitgangspunt bij onze advisering. Aan de hand daarvan gaan wij op zoek naar de
financiële producten en/of verzekeringen die daar het beste bij passen. We maken voor u een objectieve
analyse van een aantal vergelijkbare alternatieven en doen vervolgens een voorstel. Op die manier kunnen wij
zo volledig mogelijk aan uw wensen voldoen.
De kwaliteit van Geld & Verzekeren
Alle vestigingen van Geld & Verzekeren zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onze adviezen
vallen onder de Wet op het financieel toezicht. Alle adviseurs van Geld & Verzekeren beschikken aantoonbaar
over voldoende kennis en ervaring. De adviseur heeft een gerichte vakopleiding gevolgd en neemt deel aan een
voortdurend scholingsprogramma. Hierdoor blijven de adviseurs op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen
in het vakgebied en bent u gewaarborgd van een deskundig en zorgvuldig advies.
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Onze dienstverlening
Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten van
diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.
Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel
of van uw auto. Wellicht heeft u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële
schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om
zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen. Tevens komt het voor dat wij
namens een verzekeraar schade mogen beoordelen en afhandelen.
Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot
een complexe verzekering om uw pensioen te financieren. Maar ook een kapitaalsverzekering waarmee u te
zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de
bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Ook verzorgen
wij het contact tussen u en de aanbieder.
Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijke
adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo’n
beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook de
periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn
er nog veel meer advies aspecten die voor u belangrijk zijn. Wij mogen u op het gebied van hypotheken van
advies dienen. Ook mogen wij namens u de onderhandelingen voeren met aanbieders, om te komen tot de voor
u best passende offerte.
Betalen en sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Ook op dit terrein
mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan. Zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling
tussen u en de aanbieders.
Beleggen en vermogensbeheer
Beleggen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een belegrekening en zelf het beheer
uitvoeren of dit laten doen in de vorm van actief vermogensbeheer. Ook op dit terrein mogen wij onze relaties
met raad en daad bijstaan. Zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen u en de aanbieder.
Wij nemen geen orders van u aan, dit doet u rechtstreeks met de financiële instelling!
LET OP!
Beleggen brengt altijd risico's met zich mee! Rendementen uit het verleden zijn geen garantie of enige belofte voor het rendement
in de toekomst! Uw kapitaal kan zonder dat u daar invloed op kan uitoefenen, vermeerderen of verminderen in waarde!
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Hoe komen wij tot een advies
In ons advies menu ziet u stap voor stap wat het kost om vanuit uw adviesvraag, naar een financieel- of
verzekeringsproduct te komen.
Wat wilt u: U bent voor ons uniek, afhankelijk van uw specifieke wensen en omstandigheden baseren wij ons
advies aan u. In deze fase geven wij u aan wat wij voor u kunnen betekenen en hoe we hiervoor beloond
worden. De kosten voor deze fase betaalt Geld & Verzekeren!
Zo wordt het: Uw huidige situatie, de toekomstige doelstelling en wensen worden geïnventariseerd. Om uw
doelstelling en wensen voor de toekomst te realiseren, bespreken we verschillende mogelijkheden waarlangs u
deze wensen kunt realiseren. Ook houden we hier rekening met bestaande voorzieningen die u reeds heeft!
Wie en hoe wordt het: Rekening houdend met de door ons besproken factoren maken we een keuze uit de
verschillende aanbieders voor het product. Aan de hand van uw wensen, de voorwaarden en prijsstelling die de
aanbieder hanteert maken we samen met u een keuze.
Regelen: Uw wensen worden gerealiseerd, aanvragen verwerkt, polissen gecontroleerd. De administratie en
contacten met de aanbieder waarbij u een financieel product (verzekering of bankproduct) wilt onderbrengen,
wordt door ons gedaan.
Bijhouden: Gedurende de looptijd staan wij u bij wanneer u kleine veranderingen wilt aanbrengen in dit
product. Ook kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op een verzekering, bijvoorbeeld in geval van
schade of een overlijden. Ook in die situaties proberen wij u zo goed mogelijk bij te staan in de contacten met
de betreffende aanbieder.
Indien u er prijs opstelt, de financiële producten met ons te bespreken, wordt hierover vooraf gaand een
kostenplaatje met u besproken.
Periodieke controle: Bij enkele productgroepen wordt jaarlijks een controle uitgevoerd. Dit is om te
controleren of uw product nog aan de verwachting of aan de wettelijke eisen voldoet. Bij sommige
productgroepen wordt eens in de 4 jaar opnieuw uw persoonlijke situatie onder de loep genomen aan de hand
van uw doelen en wensen, de situatie op dat moment en daar waar te korten of overschotten zijn, wordt dit
met u besproken. Afhankelijk van uw doelen en wensen, worden hier aanpassingen gedaan.
Excution Only: U heeft zelf onderzocht welk product het beste bij u past en kent de eigenschappen van dat
product. Tevens bent u bekend met de financiële en/of fiscale gevolgen. Omdat wij hierdoor minder tijd in ons
advieswerk moeten steken, bespaart u kosten. Geld & Verzekeren geeft u geen advies, maar u geeft aan welk
product u bij welke aanbieder wilt afsluiten. U maakt hierbij gebruik van onze relaties met banken en/of
verzekeraars.
Adviesvrij
Uw advies is gebaseerd op onze kennis van fiscale wetgeving en de producten van aanbieders waarmee wij
regelmatig samenwerken. Ons kantoor heeft geen enkele verplichtingen om producten bij één of meer
financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.
Ondernemersvrijheid
Geen enkele aanbieder zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij heeft een eigendomsbelang of
zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat
hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.
Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële producten, verzekeringen en diensten. Vaak hebben deze
aanbieders tientallen verschillende financiële producten en/of verzekeringen. Wij hebben een selectie gemaakt
van maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt op basis van een aantal
criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de
ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we
een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen.
Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel product, dan onderzoeken wij eerst of een product van
één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.
Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen
geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken!
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Hoe wordt Geld & Verzekeren beloond voor haar diensten?
Geld & Verzekeren werkt met de belangrijkste geldverstrekkers en verzekeraars en kan daardoor de
verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Zo bent u verzekerd van een onafhankelijk en optimaal advies.
Wij verrichten hierbij werkzaamheden voor u als opdrachtgever maar ook voor de aanbieder. Geld &
Verzekeren hanteert daarom een betalingsmodel, waarbij de kosten voor onze werkzaamheden worden
vergoedt door u als klant of door de aanbieder.
Wanneer u ervoor kiest om een financieel- en/of verzekeringsproduct via Geld & Verzekeren te laten adviseren
en/of tot stand te laten komen, dan geldt het volgende:
1. Vergoeding door de klant:
U betaalt een van tevoren vastgestelde beloning aan Geld & Verzekeren, al dan niet met een voorschot.
2. Provisiebetaling door de financiële instelling:
Van verzekeraars ontvangen wij provisie voor het adviseren en administreren van de polissen. De provisie die
wij ontvangen, verschilt per verzekeraar en per product.
Voor de hoogte van onze beloning verwijzen wij u naar ons Adviesmenu.

Wij vragen ook iets van u
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te kunnen behartigen, vragen wij uw medewerking.
Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u
hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er
wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De
informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.
Totaalbeeld
Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als
alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en
ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk
een totaalbeeld te hebben.
Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attenderen op een bepaalde risico, omdat wij konden denken dat u dit
elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw
financiële dienstenpakket.
Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed
kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan,
een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.
Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen, zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden.
Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden.
Maar ook kunnen wij u informatie toesturen, omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren
op bestaande of nieuwe financiële producten en/of diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te
nemen en ons zodanig te raadplegen.
In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze
zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.
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Ons privacybeleid
Geld & Verzekeren hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële)
klanten. Wij gaan op een behoorlijke en zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens om. Persoonsgegevens
worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voorts is ons privacybeleid
mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
Geld & Verzekeren heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het Meldingsregister van het College
Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Soms heeft een financiële instelling vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig.
Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid welke benodigd zijn voor het afsluiten van levensof arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waarvoor Geld & Verzekeren als bemiddelaar optreedt. Deze gegevens
worden, in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, extra
zorgvuldig verwerkt.
Voor schadeverzekeringen kan de financiële instelling (verzekeraar) klanten ook vragen naar een eventueel
strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden door Geld & Verzekeren en de financiële instelling verwerkt en
door de financiële instelling gebruikt om het risico te beoordelen. Strafrechtelijke feiten die langer dan acht jaar
geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

Bent u niet tevreden: klachten regeling
Voldoet de dienstverlening van Geld & Verzekeren niet aan uw verwachtingen? Dan horen wij dat graag van u.
Neemt u contact op met de directie van Brandax Geld en Verzekeren. Dit kan via onze website, schriftelijk, per
email of telefonisch.

Wij doen meer voor U!
Uw belang behartigen wij op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening
omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet
ons om een toelichting te vragen.
Geld & Verzekeren Zeeuws Vlaanderen en Brandax Verzekeren zijn u graag van dienst!
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Toelichting beloning:
Hoe werkt declaratie, periodieke jaarlijkse controle en periodiek de 4 jaarlijkse adviescontrole:
U betaalt een vaste vergoeding die wij overeenkomen voor een door Geld & Verzekeren te leveren dienst. De afspraken leggen wij
vast in een opdracht tot dienstverlening.
U ontvangt na het leveren van de dienst daarvoor een factuur. Jaarlijks worden voor sommige productgroepen handelingen verricht,
zoals controle van de vermogensgroei of de hoogte van uw inkomen. Om goed vinger aan de pols te houden, vindt eens in de vier
jaar een adviescontrole plaats. Dit is een persoonlijk gesprek met u, waarbij we alle van belangzijnde zaken en actualiteiten met u
bespreken en nagaan of het in het verleden gegeven advies nog altijd aansluit op uw wensen en behoefte.
Het kan zijn dat wij u 21% btw of assurantiebelasting op het factuurbedrag doorberekenen. Dit informeren wij u vooraf!
Hoe werkt de provisie
Het provisiebedrag ontvangt Geld & Verzekeren periodiek, dus niet in één keer. Op het moment dat u een verzekering via ons afsluit,
ontvangen wij een doorloopprovisie. Kosten voor het doorvoeren van wijzigingen en het behandelen van schades worden vanuit de
provisie beloning vergoed.
Hoe werkt abonnement:
Geld & Verzekeren biedt op dit moment nog geen abonnementen aan.

Adviesmenu:
Productgroep:
Hypotheekadvies
(nieuwe relaties altijd zonder
regelen)

Wat wilt u:
Voorschot:

Zo wordt het:
Wie/hoe wordt het:
Regelen:
Grensarbeiders:
Aanvraag via
inkooporgansiatie:
Execution Only:
Ingrijpende wijziging:
Bijhouden
Makelaars en notarissen

Vergelijking makelaars

Vergelijking notarissen

Vermogensopbouw
pensioen-, kapitaals- en/of
lijfrenteverzekering
beleg- en/of bankspaarrekening

Wat wilt u:
Zo wordt het:

Wie/hoe wordt het:
Regelen:
Execution Only:

Bijhouden:

Kostendeclaratie:
Nagaan in hoeverre wij in uw behoefte kunnen
voorzien
€ 250,00 voor het maken van indicatieve
berekeningen
€ 995,00 indien de opdracht gegeven wordt
€ 995,00 advies voor uw hypothecaire geldlening
€ 495,00 keuze geldverstrekker/verzekeraar
€ 745,00 administratieve begeleiding tot stand
komen van het product
€ 125,00 toeslag per persoon
€ 395,00 toeslag per aanvraag
U hebt zelf al veel uitgezocht en geregeld dan
bespreken we de kosten
€ 1.495,00 (incl. maandlast berekening, advies en
bemiddeling)
Op uw verzoek, kosten worden dan besproken
€ 495,00 bij verkoop
€ 250,00 bij aankoop
€ 50,00 voor taxatie
€ 195,00 bij hypotheek, aan- of verkoop en
echtscheiding
Nagaan in hoeverre wij in uw behoefte kunnen
voorzien
€ 995,00 advies over uw vermogens adviesvraag
met financiële analyse voor en na
€ 195,00 keuze instelling/verzekeraar
€ 245,00 administratieve begeleiding voor aanvraag
van het product
€ 45,00 voortgangscontrole
U hebt zelf al veel uitgezocht en geregeld, dan
bespreken we de kosten
Kosten vooraf besproken
Op uw verzoek, kosten worden dan besproken
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Direct ingaande lijfrente

Wat wilt u:
Zo wordt het:
Wie/hoe wordt het:
Regelen:
Execution Only:
Bijhouden:

Overlijdensrisicoverzekering

Wat wilt u:
Zo wordt het:

Wie/hoe wordt het:
Regelen:
Execution Only:
Bijhouden:
Arbeidsongeschiktheid

Wat wilt u:
Zo wordt het:

Wie/hoe wordt het:
Regelen:
Periodiek:
Execution Only:
Bijhouden:

Nagaan in hoeverre wij in uw behoefte kunnen
voorzien
€ 995,00 advies over uw lijfrente uitkering met een
financiële analyse voor en na
€ 295,00 keuze instelling/verzekeraar
€ 195,00 administratieve begeleiding van het product
€ 50,00 administratieve begeleiding per beëindiging
U hebt zelf al veel uitgezocht en geregeld, dan
bespreken we de kosten
Op uw verzoek, kosten worden dan besproken
Nagaan in hoeverre wij in uw behoefte kunnen
voorzien
€ 995,00 advies over de financiële gevolgen bij
overlijden (van een van beiden) met financiële
analyse voor en na
€ 75,00 keuze instelling/verzekeraar
€ 245,00 administratieve begeleiding en bemiddelen
van de aanvraag
U hebt zelf al veel uitgezocht en geregeld, dan
bespreken we de kosten
Op uw verzoek, kosten worden dan besproken
Nagaan in hoeverre wij in uw behoefte kunnen
voorzien
€ 995,00 advies over uw inkomensrisico rondom
arbeidsongeschiktheid met financiële analyse voor
en na
€ 245,00 keuze instelling/verzekeraar
€ 245,00 administratieve begeleiding van het advies
€ 95,00 voortgangscontrole
€ 295,00 advies controle
U hebt zelf al veel uitgezocht en geregeld,
dan bespreken we de kosten
Kosten worden vooraf besproken
Op uw verzoek, kosten worden dan besproken

schadeverzekeringen

provisie 0 tot 35% over de door u betaalde premie
abonnement: wordt nog niet aangeboden
declaratie één dag verzekering auto i.v.m. keuring RDW € 22,49

Uurtarief 2015

Advies
Combinatie advies/administratief
Administratief
Vaste index per jaar

€ 148,00
€ 110,00
€ 75,00
3%

Wij doen meer voor U!
Uw belang behartigen wij op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening
omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet
ons om een toelichting te vragen.
Geld & Verzekeren Zeeuws Vlaanderen en Brandax Verzekeren zijn u graag van dienst!
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