Advieswijzer SOMERS‐HYPOTHEKEN B.V.
Via deze checklist willen wij u graag laten zien hoe onze werkwijze is. Somers‐Hypotheken voldoet
hiermee aan de Wet financiële Toezicht (WFT).
Wie is Somers‐Hypotheken B.V.?
Somers‐Hypotheken is een financiële dienstverlener voor de particulieren en zakelijke relatie met
kantoor aan huis of bij u op kantoor. Hierdoor kunnen wij u bezoeken op het tijdstip dat voor u het
beste uitkomt.
Wie is De Goedkoopste Onafhankelijke Hypotheek Adviseur ?
De Goedkoopste Onafhankelijke Hypotheek Adviseur is Somers‐Hypotheken B.V. en geeft hypotheek
en verzekeringsadvies via webcam voor particulieren. Indien gewenst bezoeken wij u tegen een
extra vergoeding bij u thuis, op het tijdstip dat voor u het beste uitkomt door heel Nederland.
Somers‐Hypotheken B.V. /de Goedkoopste Onafhankelijke Hypotheek Adviseur is bereiken op
J.B. Bakemakade 72
3071 ME Rotterdam
Mobiel:

06 50 937 935

Telefoon:

0164 850 562

E‐mail: info@somers‐hypotheken.nl
www.somers‐hypotheken.nl
www.degoedkoopsteonafhankeleijkehypotheekadviseur.nl
Ons kantoor heeft de volgende registraties:
‐ Autoriteit Financiële Markten (AFM) 12047104
‐ Kamer van Koophandel (KvK) 76946673
‐ Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 300.017597
Wat doen wij?
Wij mogen aan u adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten. Dit mogen wij,
omdat wij zijn ingeschreven bij de AFM. Wij mogen u op de volgende gebieden van dienst zijn:
‐ Hypothecair krediet
‐ Consumptief krediet
‐ Levensverzekeringen
‐ Schadeverzekeringen
‐ Betalen en sparen

Onze werkwijze.
In de markt zijn er veel aanbieders op het gebied van financiële producten en diensten. Ons
kantoor is ongebonden en kan dus objectief voor u als bemiddelaar optreden. Dit betekent, dat
geen bank of verzekeringsmaatschappij een eigendomsbelang of zeggenschap heeft in onze
onderneming. Wij hebben dus ook geen enkele verplichting ten opzichte van die bank of
verzekeringsmaatschappij.
Nadat u uw wensen en behoefte bekend heeft gemaakt aan ons, zoeken wij het juiste aanbod
die bij uw persoonlijke wensen past.
Wat zijn voor u de kosten?
Bij ons zijn er verschillende mogelijkheden voor vergoeding van de kosten van onze
dienstverlening namelijk bij:
‐
‐
‐
‐

Particulieren schade verzekeringen met abonnement of provisie
Zakelijke schade verzekeringen provisie
(Niet) complexe producten op advies en bemiddelingsvergoedingen.
Nazorg voor (Niet) complexe producten en indien afgesproken een abonnement.

In onze “Dienstverleningsdocumenten” kunt de bedragen vinden. Dit zijn de bedragen voor een
volledig advies traject. Indien er mogelijkheden zijn voor "advies op maat (verkort advies
traject)", dan zullen we dit met u bespreken. Hier zijn lagere vergoedingen aan verbonden.

Wat verwachten wij van u?
Wij willen uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dit kan alleen als u:
‐ Volledige, maar vooral juiste informatie aan ons verstrekt.
‐ Alle wijzigingen aan ons doorgeeft die van invloed zijn op uw financiële diensten
‐ De informatie doorneemt, die wij u eventueel hebben toegezonden

Wat moet u doen bij klachten?
Als u een klacht heeft zouden wij het op prijs stellen, dat u eerst de klacht kenbaar maken
aan ons kantoor. Wij zullen proberen uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Hebben wij dit niet naar uw tevredenheid kunnen oplossen dan kunt u naar het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid ).
Het adres van KIFID is:
Postbus 93560

2509 AN Den Haag
Tel: 070 333 89 99 Fax: 070‐333 89 90
www.kifid.nl

