Dienstenwijzer
Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit
van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij
wederzijds van elkaar mogen verwachten.
Wie zijn wij?
Wij zijn een onafhankelijk adviseur op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen en
andere financiële diensten aan particulieren en ondernemers in privé.
Bereikbaarheid
U kunt onze adviseurs telefonisch bereiken op werkdagen tussen 09:00 en
17:30 uur. Buiten kantoor tijden zijn wij mobiel bereikbaar.
Post: Dorpsplein 3, 3927 WC Renswoude |Telefoon: 0318 30 92 56 | E-mail
info@vanroekelhypotheken.nl |Website www.vanroekelhypotheken.nl
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 12048573.
- Kamer van Koophandel: In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat
Van Roekel Hypotheken B.V. geregistreerd onder nummer 84326565.
- Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: 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 komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het KiFiD, een
onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het
KiFiD is 300.018140. Wij conformeren ons aan de uitspraak van Kifid.
Onze dienstverlening
Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in
Hypotheken, levensverzekeringen, woonhuis- en inboedelverzekeringen, betalen, sparen en
consumptief krediet.
Hypotheken
Indien u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een
belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u voor een langere
periode, soms wel tot 30 jaar, aangaat. Bij zo’n beslissing moet u als consument op veel
zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de
rente vastzet en op de mogelijkheden om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog
meer adviesaspecten 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 financiële
instellingen om te komen tot een voor u passende offerte. Van Roekel Hypotheken B.V. is
Erkend Financieel Adviseur.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart
te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een
verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van
levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van
levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar
verzorgen.
Woonhuis en Inboedelverzekering
Indien u een woning koopt verlangt de hypotheekverstrekker dat u de woning verzekert.
Bovendien kan het wenselijk zijn uw inboedel te verzekeren. Van Roekel hypotheken mag
adviseren en bemiddelen op het gebied van deze verzekering. Wij kunnen u ook in contact
brengen met een partij die dit voor u verzorgt.
Betalen en sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening.
Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. 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 financiële instelling.
Consumptief krediet
Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe
baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen.
De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het
afsluiten van een krediet. Ons kantoor mag u daarover adviseren en voor u de contacten
onderhouden met de verstrekker van het krediet.
Hoe komen wij tot een advies?
Onafhankelijk: Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één
of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.
Ondernemersvrijheid: Geen enkele financiële instelling zoals een bank of
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 en diensten.
Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma’s die het mogelijk maken om een
objectieve analyse te maken van nagenoeg de hele markt. Uit al deze aanbieders zullen wij u
een aanbod selecteren dat goed past bij uw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken
wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie en
de hoogte van de rente ook onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de
ervaring met de instelling hoe die zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een
uitkering of de manier van handelen bij een eventuele aanpassing in uw product. Omdat wij
op deze wijze werken kunnen wij als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u
optreden.

Hoe zit het met onze kosten?
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan
salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op
verschillende manieren vergoed. Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel
te laten zijn van de prijs van het product. Bij ons zijn dat de advieskosten en kosten voor
bemiddeling.
Hoe worden wij beloond
Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van
de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk
ontstaat, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties. Wij specificeren onze
nota’s naar opdracht. We werken met van tevoren overeengekomen vaste prijzen. Wij
worden rechtstreeks door u betaald.
Wij vragen ook iets van u
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen,
vragen wij ook een aantal zaken van u.
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 de actualiteiten, dat u ons regelmatig
informeert. Bijvoorbeeld indien er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent
grote uitgaven heeft 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 heeft afgesloten en u zich ook elders laat begeleiden. In dit geval
is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat
wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit
elders geregeld heeft. Daarom vragen wij u mee te werken aan het volmaken 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 echtscheiding, een geboorte, werkloos
of arbeidsongeschikt worden.
Informatie door u
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u
informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden.
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 diensten. Wij vragen
u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig 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.
Klacht
Als u een klacht heeft Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo
goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht
heeft. Eerst de klacht kenbaar maken Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst
kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw
klacht snel kunnen verhelpen. Daarna eventueel naar het klachteninstituut Indien wij er
samen niet uitkomen kunt u zich met uw klacht wenden tot de Stichting Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD), een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal
beoordelen. U kunt u hiervoor wenden tot: Stichting Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257 2509 AG Den Haag Telefoon: 0900-3552248
Aansprakelijkheid
Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een maximaal
verzekerd bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis
Uw persoonsgegevens
Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij
met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben
betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie,
zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor
het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens
om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en
organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis
kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een
geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te
maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u
gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van
uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.
Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van
dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met
verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die
relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.
Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om
te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen
voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn
om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij
arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het

kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan
zoeken.
Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig
is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die
gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde
werkzaamheden voor u uit te voeren.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u
uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot
stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in
dit kader hebben ontvangen.
Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of
niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder
samen.
U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit
overzicht verstrekken wij u kosteloos.
Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben
verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard
alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken
correct zijn.
Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben
geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen
wij in dat geval aan uw verzoek.
Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens
gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij
bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit
laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde.
Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo
spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw
verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de
bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het
gebruik daarvan?
Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een
puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal
door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd
in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.
Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen
oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms
is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen
u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over
alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.
Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen
wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.
Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens
om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met
uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan
ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is
omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van
ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.
Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens
zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen
We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk
is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw
vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen
het u graag in een persoonlijk gesprek.
Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten.
Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstwijzer kunnen aangeven. Heeft u
vragen, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van
dienst.

