Opdrachtbevestiging
vermogensopbouw of vermogensuitkering
Plaats : Leeuwarden
Datum :
Betreft : Advies en bemiddeling vermogensopbouw of vermogensuitkering
Geachte heer, mevrouw
Hierdoor bevestig ik de met u gemaakte afspraken omtrent de door u aan Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. (hierna: ‘Balans’) verstrekte opdracht tot het adviseren en bemiddelen bij de
totstandkoming van een vermogensopbouwproduct of vermogensuitkeringsproduct voor de heer /mevrouw

In het kader van de aan ons verstrekte opdracht zullen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten.
Advies- en bemiddelingswerkzaamheden
• Vastleggen van het doel waarvoor u vermogen wenst op te bouwen (aanvulling oudedagsvoorziening,
aflossing hypotheek of krediet, studie kinderen, ander doel)
• Vastleggen van uw doelstellingen ten aanzien van het moment waarop en de termijn waarbinnen het
vermogensuitkeringsproduct moet uitkeren
• Inventarisatie van uw persoonlijke financiële positie, uw kennis en ervaring, uw overige doelstellingen
en uw risicobereidheid ten aanzien van vermogensopbouw of vermogensuitkering
• Bespreking van verschillende (product)mogelijkheden op het gebied van vermogensopbouw of
vermogensuitkering
• Opstellen van het advies ten aanzien van de te kiezen vorm van vermogensopbouw of
vermogensuitkering, inclusief advies over (aanvullende) verzekeringsdekkingen
• Advies over de fiscale aspecten van de geadviseerde oplossing
• Aanvragen offerte(s) bij één of meer aanbieders
• Vergelijken offertes en adviseren over passende oplossing
• Aanvragen van het vermogensopbouw- of -uitkeringsproduct
• Verzorgen van contact met de betrokken aanbieder teneinde te komen tot afsluiten van het product
• Indien van toepassing: aanvragen van voorlopige dekking(en)
• Controleren van de door aanbieder opgestelde overeenkomst/polis en bijbehorende voorwaarden
• Archiveren van polisstukken en voorwaarden
Werkzaamheden na totstandkoming van vermogensopbouw- of -uitkeringsproduct
Voor onze werkzaamheden na de totstandkoming van het vermogensopbouw- of -uitkeringsproduct
geven wij u in overweging om een abonnement financiële planning bij ons af te nemen.
Graag informeren wij u over de inhoud van dit abonnement.
Wenst u dit abonnement niet af te nemen, dan zullen wij onze nazorg beperken tot het uitsluitend
informeren over wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten. Wenst u in de toekomst toch
gebruik te maken van uitgebreidere nazorg van onze kant, dan maken wij voordien eerst afspraken over
onze honorering.

Honorarium voor advies en bemiddeling
=dcdgVg^jbkddgVYk^ZhZcWZb^YYZa^c\
Voor onze advies- en bemiddelingswerkzaamheden brengen wij u een vast honorarium in rekening
van €
.Voor het door u aan Balans verschuldigde honorarium ontvangt u een factuur. Bij de
KddgdcoZVYk^Zh"ZcWZb^YYZa^c\hlZg`oVVb]ZYZcWgZc\Zcl^_jZZckVhi]dcdgVg^jb^cgZ`Zc^c\kVc
start
van
onze
werkzaamheden
gaan wij uit van de intentie om een vermogens-opbouwproduct / verô½½##Kddg]ZiYddgjVVc7VaVchkZghX]jaY^\YZ]dcdgVg^jbdcikVc\ijZZc[VXijjg#
mogensuitkeringsproduct
af
te
sluiten. Daardoor kan ons honorarium vrij van btw blijven. Wanneer
7^_YZhiVgikVcdcoZlZg`oVVb]ZYZc\VVcl^_j^ikVcYZ^ciZci^ZdbZZckZgbd\Zch"deWdjlegdYjXi$
wij
bij
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van
onze
werkzaamheden
zijn overeengekomen dat u uitsluitend ons advies wenste
kZgbd\Zchj^i`Zg^c\hegdYjXi1hX]gVeeZclVic^ZikVcidZeVhh^c\^h3V[iZhaj^iZc#9VVgYddg`Vcdch]d"
en niet onze bemiddeling wenst bij de totstandkoming van de het vermogens-opbouwproduct / vercdgVg^jbkg^_kVcWilWa^_kZc#LVccZZgl^_W^_VVckVc\kVcdcoZlZg`oVVb]ZYZco^_cdkZgZZc\Z`dbZc
mogensuitkeringsproduct dan zijn wij verplicht over onze nota 21% btw te rekenen.
YVijj^ihaj^iZcYdchVYk^ZhlZchiZZcc^ZidcoZWZb^YYZa^c\lZchiW^_YZidihiVcY`db^c\kVcYZ]Zi
kZgbd\Zch"deWdjlegdYjXi$kZgbd\Zchj^i`Zg^c\hegdYjXi1hX]gVeeZclVic^ZikVcidZeVhh^c\^h3YVc
Wijzigingen
o^_cl^_kZgea^X]idkZgdcoZcdiV'&WiliZgZ`ZcZc#

Indien zich tussentijdse wijzigingen in uw persoonlijke situatie voordoen die mogelijk van invloed
L^_o^\^c\Zc
kunnen zijn op het aan u te geven advies of het te volgen verzekeringstraject, dient u deze zo spoedig
>cY^Zco^X]ijhhZci^_YhZl^_o^\^c\Zc^cjleZghddca^_`Zh^ijVi^ZkddgYdZcY^Zbd\Za^_`kVc^ckadZY`jc"
mogelijk aan ons door te geven.
cZco^_cde]ZiVVcjiZ\ZkZcVYk^Zhd[]ZiiZkda\ZckZgoZ`Zg^c\higV_ZXi!Y^ZcijYZoZodhedZY^\bd\Z"
a^_`VVcdchYddgiZ\ZkZc#
Beëindiging opdracht
7Z ^cY^\^c\deYgVX]i
Indien u, voordat bemiddeling door Balans heeft geleid tot afsluiting door u van een vermogen>cY^Zcj!kddgYViWZb^YYZa^c\Yddg7VaVch]ZZ[i\ZaZ^YidiV[haj^i^c\YddgjkVcZZckZgbd\ZchdeWdjl"
sopbouwproduct / vermogensuitkeringsproduct , besluit geen gebruik (meer) te maken van de
egdYjXi$kZgbd\Zchj^i`Zg^c\hegdYjXi1hX]gVeeZclVic^ZikVcidZeVhh^c\^h3!WZhaj^i\ZZc\ZWgj^`
advies- en/of bemiddelingsactiviteiten van Balans raakt u een honorarium verschuldigd van €
bZZgiZbV`ZckVcYZVYk^Zh"Zc$d[WZb^YYZa^c\hVXi^k^iZ^iZckVc7VaVchgVV`ijZZc]dcdgVg^jb
Dit geldt ook indien nog geen concrete offerte van enige aanbieder aan u is gepresenteerd. Voor onze
kZghX]jaY^\YkVcô½½½#9^i\ZaYidd`^cY^Zccd\\ZZcXdcXgZiZd[[ZgiZkVcZc^\ZVVcW^ZYZgVVcj^h
werkzaamheden ontvangt u dan een factuur.
\ZegZhZciZZgY#KddgdcoZlZg`oVVb]ZYZcdcikVc\ijYVcZZc[VXijjg#
6a\ZbZcZaZkZg^c\hkddglVVgYZc
Algemene leveringsvoorwaarden
DeVadcoZlZg`oVVb]ZYZco^_cdcoZVa\ZbZcZaZkZg^c\hkddglVVgYZckVcidZeVhh^c\#9ZoZk^cYijW^_\Z"
Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze vindt u
kdZ\Y#
op onze website.
6``ddgYkZg`aVg^c\
Uw persoonsgegevens
9ZoZdeYgVX]iWZkZhi^\^c\ldgYijidZ\ZodcYZc^cilZZkdjY#Kg^ZcYZa^_`kZgodZ`Zcl^_jYZoZdeYgVX]i"
WZkZhi^\^c\kddgV``ddgYiZdcYZgiZ`ZcZcZccZmZbeaVVgVVcdchiZgZidjgcZgZc#CVdcikVc\hikVcYZ
In het kader van de uitvoering van de in dit abonnement vermelde werkzaamheden zullen wij diYddgjdcYZgiZ`ZcYZdeYgVX]iWZkZhi^\^c\ldgYiVVc\ZkVc\ZcbZiYZkddgjiZkZgg^X]iZclZg`oVVb]Z"
verse persoonsgegevens van u verwerken. Wij verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die voor
YZc#
uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Wanneer u meent dat wij uw persoonsgegevens niet in
overeenstemming met de heersende privacywetgeving verwerken, verzoeken wij u dit aan ons mee te
BZikg^ZcYZa^_`Z\gdZi!
delen.

Akkoordverklaring
Deze opdrachtbevestiging wordt
u toegezonden in tweevoud. Vriendelijk verzoeken wij u deze
7VaVchDcV[]Vc`Za^_`Z;^cVcX^
aZ9^ZchikZgaZc^c\7#K#
opdrachtbevestiging
voor
akkoord
te ondertekenen en één exemplaar aan ons te retourneren. Na
H^bdcHb^Yh
ontvangst van de door u ondertekende opdrachtbevestiging wordt aangevangen met de voor u te verrichten werkzaamheden.
KddgV``ddgY/
9Z]ZZgK#KddgWZZaY
Met vriendelijke groet,
Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V.

=VcYiZ`Zc^c\
Voor akkoord:
"$"7^_aV\Z/6a\ZbZcZKddglVVgYZc7VaVchDcV[]Vc`Za^_`Z;^cVcX^ aZ9^ZchikZgaZc^c\7#K#

Handtekening:

'

