GEDRAGSCODE VAN KANTOOR VAN JAARSVELD ASSURANTIEN & ADVIES

Directie en medewerkers van kantoor VAN JAARSVELD ASSURANTIEN & ADVIES verklaren
zich in hun dagelijks handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten:
1. Aan onze cliënten geven wij adviezen die naar onze eer en geweten het meest passend
zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt.
2. In onze adviezen aan cliënten houden wij rekening met de belangen van de cliënt op
langere termijn voor zover wij hiermee bekend zijn of wij deze kunnen veronderstellen.
3. Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen
van onze cliënten. Ook niet in het geval de cliënt hierom expliciet verzoekt en ons
juridisch vrijwaart voor de eventuele gevolgen.
4. Als strijdig met de belangen van cliënten wordt in ieder geval aangemerkt het geven van
adviezen of het meewerken aan transacties die leiden tot overkreditering van de cliënt op
een zodanige wijze dat een redelijk handelend beroepsgenoot bij het afsluiten van de
transactie kan voorzien dat de cliënt in financiële problemen geraakt mede als gevolg van
de geadviseerde transactie.
5. Alle gegevens van cliënten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld.
Informatie over en van cliënten wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de
behartiging van de belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd.
6. Op geen enkele wijze werken wij mee aan het bewust geven van verkeerde informatie
aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen bij het aangaan van de
verzekering, tijdens de looptijd van de verzekering of indien een beroep op de
verzekering wordt gedaan.
7. In ons dagelijks handelen zijn wij ons er van bewust dat wij een vertrouwensfunctie
innemen en dat schending van dit vertrouwen niet alleen het aanzien van ons kantoor
maar van de gehele financiële dienstverlening kan schaden.
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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.
Naam en adres
Onze gegevens luiden:
Van Jaarsveld Assurantiën & Advies
Punterdiep 87
8032 TT Zwolle
Telefoon 038-4543335
Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten onder nummer:
12003217
Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te
adviseren en te bemiddelen in:
• Consumptief krediet
• Hypothecair Krediet
• Levensverzekeringen
• Schadeverzekeringen
• Spaarrekeningen
Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk
van dienst te zijn. Indien u echter niet
tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te
laten weten hetzij per telefoon 038-4543335

Of schriftelijk aan ons kantoor. 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 het klachteninstituut, ons
aansluitnummer is 300.000926
Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG (070-3338999)

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.
Geen 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 voor
complexe producten worden door cliënt
betaald. Voor schadeverzekeringen ontvangen
wij provisie. Wij zullen altijd indien dat van
toepassing is onze beloning voor de verrichte
werkzaamheden aan u kenbaar maken.

