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| voor alles van waarde

Onze werkwijze
en wat betaalt u
aan ons?
Wij willen graag uw adviseur zijn.
De Roos van Renswouw werkt met verschillende manieren
van beloning: uurtarief, een overeengekomen vast tarief
en een abonnement. Deze mogelijkheden zijn verbonden
met ons stappenplan.

Stap 1 Oriëntatie

Stap 2 Advies

Tijdens de oriëntatie maken we kennis met
elkaar en nemen dit stappenplan met u door.

In de adviesfase werken wij uw wensen en behoeften
verder uit. We maken samen een analyse en presenteren u
de mogelijkheden die er voor u zijn.

Wij inventariseren uw persoonlijke situatie
en brengen uw wensen en doelen in kaart.
Verder geven wij uitleg over alle mogelijkheden
die wij voor u hebben.
Na de oriëntatie kunnen wij u aangeven
wat de kosten zijn voor onze dienstverlening.
U kunt ervoor kiezen om per uur te betalen, of
u kunt een vaste prijsafspraak met ons maken.

Wij vergelijken verschillende producten van verschillende
aanbieders en geven u inzicht in alle financiële risico’s.
Uiteindelijk ontvangt u van ons een advies.
In ons dienstverleningsdocument vindt u vooraf indicaties
van onze gemiddelde prijzen.

De oriëntatiefase is altijd vrijblijvend.
Neem samen met ons dit stappenplan door
en kies vandaag nog voor ons abonnement.

De Roos van Renswouw... voor alles van waarde.

Stap 3 Bemiddeling

Stap 4 Nazorg

Wanneer in de adviesfase blijkt dat u een
financieel product nodig heeft, dan kunt u
er voor kiezen dit financiële product via
de Roos van Renswouw af te sluiten.

De laatste fase wordt vaak onderschat, maar duurt het langst.
Dit is de periode na het afsluiten van een financieel product.
Alles dat met uw product te maken heeft, wordt door ons
gevolgd. Wij houden het product up-to-date en zorgen ervoor
dat het blijft aansluiten bij uw situatie.

Dit is niet verplicht. U kunt ook zelf via
een ander kanaal een product afsluiten.
Als u ervoor kiest om een product via
ons af te sluiten, dan kiest u automatisch
voor de vierde stap: Nazorg.

Wij passen graag op uw financiële producten door middel van
ons abonnement. Wij vergelijken en muteren uw verzekeringen,
beantwoorden vragen en helpen u wanneer u schade heeft.
Het abonnement kost €7,75 of €12,75 per maand,
afhankelijk van de financiële producten die u in beheer geeft.
Bij schadeverzekeringen ontvangen wij voor
onze bemiddelingswerkzaamheden ook een doorlopende
vergoeding van de verzekeraar.

Basisabonnement

Zekerabonnement

€ 7,75 per maand
(inclusief assurantiebelasting)

€ 12,75 per maand
(inclusief assurantiebelasting)

Het Basisabonnement geeft toegang tot

Het Zekerabonnement geeft toegang tot

al onze diensten en onze adviseurs. Met dit

al onze diensten en adviseurs. Wij beheren in dit

Basisabonnement beheren wij uw particuliere

abonnement niet alleen uw schadeverzekeringen,

schadeverzekeringen en één losstaand complex

maar ook al uw complexe financiële producten.

product, zoals bijvoorbeeld een hypotheek,

Denk hierbij aan het beheer van uw hypotheek,

levensverzekering of uitvaartpolis.

levensverzekeringen en pensioenproducten.

✔ schadebehandeling door onze eigen mensen
✔ nieuwe schadeverzekeringen kosteloos toevoegen

✔ schadebehandeling door onze eigen mensen
✔ nieuwe schadeverzekeringen kosteloos toevoegen

aan pakket

✔
✔
✔
✔

overstapservice voor elders lopende verzekeringen
second opinion voor elders lopende verzekeringen
korting op uw belastingaangifte
premievergelijk van uw elders lopende
particuliere schadeverzekeringen

aan pakket

✔
✔
✔
✔
✔

overstapservice voor elders lopende verzekeringen
second opinion voor elders lopende verzekeringen
korting op uw belastingaangifte
advies uitvaartverzekering
premievergelijk van uw elders lopende particuliere
schadeverzekeringen

Het Basisabonnement is iedere dag opzegbaar.

✔ advies en premievergelijk van uw elders lopende
uitvaartverzekering

✔ adviesgesprek bij renteverlenging hypotheek via
onze bemiddeling

✔ jaarruimteberekening voor een lijfrentevoorziening
Het Zekerabonnement is iedere dag opzegbaar.

Ja, ik kies voor De Roos van Renswouw
mijn gegevens

ik kies deze vorm van betalen

naam ........................................................................................................................................................................................
adres .........................................................................................................................................................................................

❏ per maand (automatische incasso is verplicht)
❏ per jaar (u ontvangt een acceptgirokaart)

postcode ..........................................................................................................................................................................

IBAN: ........................................................................................................................................................................................

woonplaats ..................................................................................................................................................................

t.n.v.: .........................................................................................................................................................................................

geboortedatum ..................................................................................................................................................

te .....................................................................................................................................................................................................

e-mailadres .................................................................................................................................................................
Handtekening rekeninghouder

ik kies dit abonnement

(als dit iemand anders is als de aanvrager)

❏ basisabonnement € 7,75 per maand
❏ zekerabonnement € 12,75 per maand
ingangsdatum: .................... - .................... - ........................................

duur van mijn abonnement

Wij zijn uw aanspreekpunt
Wij verzorgen alle aanpassingen
Wij helpen u bij schade
Wij zijn uw adviseur

Uw abonnement is wederzijds en dagelijks opzegbaar
met een opzegtermijn van 1 maand. Voorwaarde voor
opzegging is dat u uw verzekeringen en financiële
producten elders onderbrengt. Wij beëindigen uw
abonnement tevens wanneer u geen enkele verzekering
of financieel product meer via onze bemiddeling hebt.

mijn akkoord
Hierbij verklaar ik, ondergetekende, de Algemene
Voorwaarden van De Roos van Renswouw (AV2012) en
de specifieke abonnementsvoorwaarden (AV ABO 2021)
te hebben ontvangen.
datum:

................................................................................................................................................................................

mijn handtekening:
Stuur deze ingevulde en ondertekende
aanvraagkaart terug naar de Roos van Renswouw,
Westzijde 318, 1506 GJ Zaandam. U kunt de kaart
ook scannen en mailen naar: info@drvr.nl.

De Roos van Renswouw...
voor alles van waarde
Niets is zo verrassend als het leven zelf. U kunt al uw stappen
vooraf nog zo goed plannen, er zullen altijd gebeurtenissen zijn
die u niet had voorzien.
Wij zijn heel graag uw adviseur op het gebied van verzekeringen,
hypotheken en pensioenen en wij zorgen voor uw financiële gemoedsrust.
Nu en in de toekomst.
U bent bij ons verzekerd van objectief en 100% onafhankelijk advies.
Door onze samenwerking met nagenoeg alle aanbieders van
financiële producten en verzekeringen.
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