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In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet

specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt een verzekering

Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document

lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u

over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

• Heeft u de verzekering nodig?

• Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?

• In welke situaties keert de verzekering uit?

• In welke situaties keert de verzekering niet uit?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer

tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld

worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De

lichtgekleurde doen we niet.

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

 Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke
situatie?

 Advies
Welke financiële
oplossing past bij u en
uw situatie?

 Zoeken
Welke aanbieder heeft
de financiële oplossing
die bij u past?

 Contract
Heeft u gekozen? Dan
kunnen wij ervoor
zorgen dat u de
contracten krijgt.

 Onderhoud
U heeft het contract.
Daarna houden wij in
de gaten of het goed
gaat.

Gemiddelde kosten

Advies Gericht op afsluiten Combinatie

€ 245 € 250 € 495
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Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

 Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke

situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een

goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

 Advies

Welke financiële

oplossing past bij u en

uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren

we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

 Zoeken

Welke aanbieder heeft

de financiële oplossing

die bij u past?

Dit biedt deze

dienstverlener

Dit biedt deze

dienstverlener niet

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met

elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders

samen.

Geen vergelijking
van producten

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Vergelijking van groot
aantal producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.
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Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

 Contract

Heeft u gekozen? Dan

kunnen wij ervoor

zorgen dat u de

contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten

krijgt.

Onderhoud

U heeft een contract.

Daarna houden wij in de

gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw  persoonlijke situatie veranderen.

Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens

de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom

goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het

onderhoud van uw contract.

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.

• Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie

passen.

• Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening.
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Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde

kosten

Advieskosten € 245

Kosten gericht op

afsluiten product
€ 250

Combinatie € 495

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.

Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.
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Persoonlijke lening 

Bij een persoonlijke lening gaat het om een lening die afgesloten kan worden als u eenmalig een bepaald bedrag wilt lenen. Een 

persoonlijke lening heeft een aantal belangrijke kenmerken: 

• U betaalt vaste maandlasten 

• U heeft een vaste looptijd voor de lening 

• U kunt bij deze lening geen extra geld opnemen 

• U betaalt een aantrekkelijke, vaste rente gedurende de looptijd 

• U krijgt een boete bij vervroegd aflossen 

Vaste maandlasten 

Als u de keuze maakt voor een persoonlijke lening dan heeft u zekerheid over de maandlasten. Iedere maand betaalt u een vast 

bedrag (de rente en de aflossing per maand). De maandlasten blijven gedurende de gehele looptijd van deze vorm van 

autofinanciering gelijk. 

Vaste looptijd 

De looptijd van de lening staat vast bij de persoonlijke lening. Dit houdt in dat u precies weet in hoeveel maanden u het geleende 

bedrag terug heeft betaald. 

Wanneer u een persoonlijke lening af gaat sluiten voor de financiering van een auto, dan is het van belang dat u rekening houdt 

met de (economische) levensduur van een product. Dit voorkomt dat u nog elke maand dient te betalen voor een product dat reeds 

is afgeschreven. 

Aantrekkelijke vaste rente 

De persoonlijke lening is erg aantrekkelijk door de vaste rente. Dit wil voor u zeggen dat de rente vast staat gedurende de looptijd 

van de lening. De rente zal niet stijgen en ook niet zakken. 

Boete voor vervroegd aflossen 

Het is mogelijk dat u bij een persoonlijk lening eerder af gaat losten, maar dan moet u wel boete betalen. Dit noemen we dan 

vervroegd aflossen. Het bedrag dat u dan aan boete moet betalen is maximaal één procent van het bedrag dat u vervroegd af gaat 

lossen. Als u de algemene voorwaarden doorneemt dan vindt u hier meer informatie over de mogelijkheden en de kosten voor 

vervroegd aflossen. 

Extra geld opnemen niet mogelijk 

Bij een persoonlijke lening krijgt u eenmalig een bedrag op uw rekening gestort. U kunt tijdens de looptijd van deze lening geen 

extra geld opnemen. U kunt wel een andere, nieuwe lening afsluiten om een nieuw bedrag te kunnen lenen. 

Waar u op moet letten bij een autofinanciering 

Als u de persoonlijke lening gaat gebruiken voor een autofinanciering, dan moet u hierbij rekening houden met de verwachte 

levensduur van de auto. Natuurlijk wilt u dat de lening is afbetaald wanneer de auto niet meer in uw bezit is. Daarom moet u 

voorkomen dat u de lening nog terug moet betalen wanneer de auto niet meer in uw bezit is.  
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Doorlopend krediet 

Als u voor een langere tijd geld wilt lenen dan kunt u een doorlopend krediet afsluiten. De belangrijkste kenmerken van een 

doorlopend krediet zijn: 

• Er is sprake van een variabele rente 

• Bij een doorlopend krediet is er geen vaste looptijd van de lening 

• Er is voor u een vrije geldopname binnen het kredietlimiet 

• U kunt zonder kosten voor een deel of helemaal aflossen. 

• Het afgeloste deel mag u later weer opnemen als u weer geld nodig heeft 

Variabele rente 

Bij een doorlopend krediet is er sprake van een variabele rente. Voor u betekent dit dat de rente tijdens de looptijd zowel kan 

stijgen als kan dalen. Een deel van de maandlast is rente en een deel is aflossing. Het bedrag van de rente varieert, omdat deze 

afhangt van de actuele rente. 

Let goed op want wanneer de rente stijgt, dan wordt het aflossingsdeel van uw maandlasten een stuk kleiner. Dit houdt voor u in 

dat u er langer over gaat doen om deze vorm van autofinanciering terug te betalen. 

Geen vaste looptijd van uw lening 

U weet als u een doorlopend krediet af gaat sluiten niets over de looptijd van de lening. Dit heeft te maken met de variabele rente 

en ook met de mogelijkheid dat u een bedrag dat is afgelost opnieuw op kunt nemen. De looptijd kan daardoor langer worden. U 

kunt de looptijd van deze vorm van autofinanciering verkorten door in de tussentijd af te lossen. 

Uiteindelijk moet u bij een doorlopend krediet alles terugbetalen. Er is altijd een maximale looptijd en deze kunt u vinden in de 

voorwaarden (leenovereenkomst) van uw doorlopend krediet. 

Vrije geldopname binnen kredietlimiet 

Binnen de afgesproken kredietlimiet kunt u vrij geld opnemen. U kunt dat zo vaak doen als u wilt en wanneer u wilt. Let er goed op 

dat u een doorlopend krediet altijd terug moet betalen! 

Zonder kosten geheel of gedeeltelijk aflossen 

U kunt bij een doorlopend krediet tussentijds extra aflossen . Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht. Door eerder 

af te lossen is de lening sneller terugbetaald/afgelost. 

Waar u op moet letten bij een doorlopend krediet  

Als u een doorlopend krediet kiest voor autofinanciering dan moet u ook rekening houden met de levensduur van de auto. U wilt 

natuurlijk dat de lening is afgelost wanneer of voordat de levensduur is bereikt. U moet daarom voorkomen dat u nog moet betalen 

aan een doorlopend krediet wanneer de auto niet meer in uw bezit is. 
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Huurkoop 
Bij huurkoop gaat het om een autofinanciering die afgesloten kan worden als u eenmalig een bepaald bedrag wilt lenen. Een 

huurkoop lening heeft een aantal belangrijke kenmerken: 

• U betaalt vaste maandlasten 

• U heeft een vaste looptijd voor de lening 

• U kunt bij deze lening geen extra geld opnemen 

• U betaalt een aantrekkelijke, vaste rente gedurende de looptijd 

• U kunt kiezen voor lagere maandlasten dankzij een slottermijn 

• U krijgt een boete bij vervroegd aflossen 

Vaste maandlasten 

Als u de keuze maakt voor een huurkoop dan heeft u zekerheid over de maandlasten. Iedere maand betaalt u een vast bedrag (de 

rente en de aflossing per maand). De maandlasten blijven gedurende de gehele looptijd van de lening gelijk. 

Vaste looptijd 

De looptijd van deze vorm van autofinanciering staat vast bij een huurkoop. Dit houdt in dat u precies weet in hoeveel maanden u 

het geleende bedrag terug heeft betaald. Bij een slottermijn kiest u ervoor om een deel van de autofinanciering niet af te lossen. U 

betaalt dit aan het eind van de looptijd in één keer. 

Wanneer u een huurkoop af gaat sluiten voor de financiering van een auto, dan is het van belang dat u rekening houdt met de 

(economische) levensduur van de auto. Dit voorkomt dat u nog elke maand dient te betalen voor een product dat reeds is 

afgeschreven. 

Een nieuwe auto lost u in maximaal zes jaar af. Bij een tweedehands auto wordt de looptijd van de lening bepaald door de 

leeftijd/waarde van de auto. 

Aantrekkelijke vaste rente 

Huurkoop is erg aantrekkelijk door de vaste rente. Dit wil voor u zeggen dat de rente vast staat gedurende de looptijd van de 

lening. De rente zal niet stijgen en ook niet zakken. 

Boete voor vervroegd aflossen 

Het is mogelijk dat u bij huurkoop eerder af gaat losten, maar dan moet u wel boete betalen. Dit noemen we dan vervroegd 

aflossen. Het bedrag dat u dan aan boete moet betalen is maximaal één procent van het bedrag dat u vervroegd af gaat lossen. 

Als u de algemene voorwaarden doorneemt dan vindt u hier meer informatie over de mogelijkheden en de kosten voor vervroegd 

aflossen. 

Extra geld opnemen niet mogelijk 

U kunt tijdens de looptijd van huurkoop geen extra geld opnemen. U kunt wel een andere, nieuwe lening afsluiten om een nieuw 

bedrag te kunnen lenen. 

Waar u op moet letten bij een autofinanciering 

Als u huurkoop gaat gebruiken voor een autofinanciering, dan moet u hierbij rekening houden met de verwachte levensduur van de 

auto. Natuurlijk wilt u dat de lening is afbetaald wanneer de auto niet meer in uw bezit is. Daarom moet u voorkomen dat u de 

lening nog terug moet betalen wanneer de auto niet meer in uw bezit is. 
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Wat gebeurt er bij langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid?

Alvorens iemand arbeidsongeschikt is/wordt, moet de werkgever meestal de eerste twee jaar het loon van een werknemer doorbetalen.

Over het algemeen is bepaald dat de werkgever in die 2 jaar maximaal 170% van het loon doorbetaalt.

Meestal krijgt u het 1e jaar 100% doorbetaald en krijgt u het 2e jaar 70% van uw laatst verdiende loon.

Echter, kan het ook voorkomen dat uw werkgever ook het 1e jaar slechts 70% doorbetaald.

Bent u na deze 2 jaar nog steeds ziek en blijkt dat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, dan kunt u een WIA uitkering aanvragen.

Bij arbeidsongeschiktheid onder de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), kunnen zich drie verschillende scenario’s voordoen.

1. U raakt volledig en duurzaam arbeidsongeschikt ZONDER uitzicht op herstel (80%-100%). U komt dan in aanmerking voor een IVA regeling

(Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Hiermee komt u in aanmerking voor een loon-vervangende uitkering van 75% van uw laatst

verdiende loon tot uw 65e.

2. U raakt gedeeltelijk of volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, maar MET uitzicht op herstel (35%-100%). U komt dan in aanmerking voor een

WGA regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Onder de WGA regeling kent men 3 soorten WGA-uitkeringen:

Een loongerelateerde uitkering op basis van het oude loon. Voorwaarde hiervoor is dat u door ziekte 65% of minder kunt verdienen dan uw

oude loon. Tevens dient u 26 weken van de afgelopen 36 weken te hebben gewerkt. De hoogte van de uitkering bedraagt de eerste 2

maanden 75%, en daarna 70% van uw WIA-maandloon. Het WIA-maandloon is uw SV-jaarloon gedeeld door 261 (het gemiddeld aantal

uitkeringsdagen per jaar). Dit bedrag vermenigvuldigt u met 21,75 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand). U vindt uw SV-loon op

uw loonstrook. Het is niet hetzelfde als uw brutoloon. De uitkeringsduur van de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van uw

arbeidsverleden. Deze is minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden, en voor u gelijk aan de periode zoals wordt berekend bij de duur

van een WW-uitkering. Na afloop van de loongerelateerde uitkering krijgt u eventueel:

Een loonaanvullende uitkering, Bij de loonaanvullingsuitkering is het belangrijk dat u werkt voor zover u dat nog kunt. U krijgt een

loonaanvullingsuitkering als u voldoet aan de twee onderstaande punten:

1. U bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt

2. U verdient minstens de helft van wat u nog kunt verdienen. Het loon dat u nog kunt verdienen, is vastgesteld door een arbeidsdeskundige.

De hoogte van deze loonaanvullende uitkering is afhankelijk van wat u nog verdient. Verdient u tussen de 50% en 100% van wat u volgens de

arbeidsdeskundige nog kunt verdienen? Dan is de loonaanvullingsuitkering 70% van uw WIA-maandloon min het bedrag dat u nog kunt

verdienen. Verdient u 100% van het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige nog kan verdienen of meer? Dan is de uitkering 70% van uw

WIA-maandloon min uw inkomen. Hoe meer u werkt, hoe hoger uw inkomen is. Hoelang u de loonaanvullingsuitkering krijgt, hangt af van uw

situatie. Bijvoorbeeld: U gaat minder dan de helft verdienen van wat u volgens onze arbeidsdeskundige nog kunt verdienen. Uw

loonaanvullingsuitkering wordt dan omgezet in een vervolguitkering. Uw inkomen kan dan sterk omlaag gaan. Of, u verdient weer meer dan

65% van uw oude loon. Uw loonaanvullingsuitkering stopt dan na een jaar. Of, u kunt volgens de arbeidsdeskundige weer meer dan 65% van

uw oude loon verdienen, maar u verdient dit loon niet. Uw uitkering stopt dan na 2 maanden.

Een vervolguitkering ontvangt u als er niet genoeg of helemaal niet wordt gewerkt. Deze uitkering is een percentage van het minimumloon

afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Wanneer kan ik een vervolguitkering krijgen? U krijgt een vervolguitkering als u voldoet

aan de twee onderstaande punten:

1. U bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt.

2. U verdient minder dan de helft van wat u nog kunt verdienen.

Het loon dat u nog kunt verdienen, is vastgesteld tijdens uw gesprek met de arbeidsdeskundige. De hoogte van uw uitkering hangt af van uw

percentage van arbeidsongeschiktheid. Uw uitkering is een percentage van het minimumloon.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkering

35 tot 45% 28% van het minimumloon

45 tot 55% 35% van het minimumloon

55 tot 65% 42% van het minimumloon

65 tot 80% 50,75% van het minimumloon

Hoelang u de vervolguitkering krijgt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld: U verdient de helft of meer van wat u volgens de

arbeidsdeskundige nog kunt verdienen. Dan kunt u een loonaanvullingsuitkering krijgen. Of, u verdient meer dan 65% van uw oude loon. Uw

vervolguitkering stopt dan na een jaar. Of, u kunt volgens de arbeidsdeskundige weer meer dan 65% of meer van uw oude loon verdienen.

Maar verdient u dit loon niet? Dan stopt uw vervolguitkering na 2 maanden.

Onderstaand schema geeft op eenvoudige wijze weer, voor welke WGA-uitkering u in aanmerking kunt komen:
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3. U raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt voor minder dan 35% (0%-35%). In dit geval komt u niet in aanmerking voor een uitkering uit sociale

voorziening.

Om voor u op eenvoudige wijze inzichtelijk te maken wat de eventuele gevolgen zijn van arbeidsongeschiktheid voor uw leencapaciteit,

zullen wij nu enkele scenario’s bekijken. Hierbij gaan wij uit van een terugval in uw inkomen naar 70% van uw netto loon.

Dit scenario past bij een loonaanvullende uitkering waarbij u de helft van het loon verdient dat u volgens de arbeidsdeskundige kan verdienen.

Daarnaast maken wij nog een aanvullend scenario inzichtelijk waarbij u terugvalt naar 50% van uw huidige netto loon.

Dit scenario past veelal bij de vervolguitkering wanneer er sprake is van een afkeuringspercentage van tussen de 65 tot 80%.

Pagina 9/16




