
 

© Dienstenwijzer de Roos van Renswouw Huismerk Hypotheken | versie februari 2020  

 

Dienstenwijzer 
de Roos van Renswouw | Huismerk Hypotheken 

 
 
De Roos van Renswouw geeft verzekerings-, hypotheek en pensioenadvies aan particulieren en ondernemers. 
Graag willen wij u met dit document inzicht geven in onze organisatie en werkwijze. In dit document vindt u, 
kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u 
terecht kunt met klachten. Het is een puur informatief document. Dit betekent dat u op geen enkele wijze 
verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met 
betrekking tot een financieel product te sluiten. 
 
Wie zijn wij? 
De Roos van Renswouw | Huismerk Hypotheken 
Westzijde 318 
1506 GJ Zaandam 
Postbus 65 
1540 AB Koog aan de Zaan 
 
U kunt ons op veel manieren bereiken: 
Telefoon: 075-6161717 
Fax: 075-6706145 
E-mail: info@drvr.nl 
Internet: www.drvr.nl 
 
Buiten kantoortijden is ons telefoonnummer doorgeschakeld naar een voice mail. U kunt hier een bericht 
achterlaten. Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van 
08:30 tot 17:00 uur. U kunt met ons ook een afspraak maken buiten kantoortijden. 
 
Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands en kan op verschillende manieren plaatsvinden: 
schriftelijk, per e-mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Wij horen graag uw voorkeuren. Wij 
beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie aan. Ga naar www.drvr.nl 
 
Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste 
zijn: 
 

• AFM  

• Adfiz 

• Kifid 

• KvK 

• SEH 
 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, 
beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor bestaat uit meerdere ondernemingen, allen handelend 
onder de naam De Roos van Renswouw. Deze zijn bij de AFM geregistreerd onder de volgende nummers: 
 
De Roos Assurantiën VOF    AFM vergunningsnummer 12009879 
Borchardt B.V     AFM vergunningsnummer 12011594 
 
Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer  
0900-5400540 (5 ct/min.). 

http://www.drvr.nl/
http://www.drvr.nl/
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Adfiz 
Ons kantoor is lid van Adfiz (voorheen de NVA). Adfiz is een branchevereniging voor onafhankelijke financiële 
en assurantie-adviseurs. De bij Adfiz aangesloten leden zijn onafhankelijk en vrij in de keuze van producten en 
aanbieders. 
 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 
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 Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (Kifid). De Roos van Renswouw is met de volgende aansluitnummers bij Kifid 
aangesloten: 
 
De Roos Assurantiën     : 300.006407 
Borchardt B.V      : 300.007778 
 
Kamer van Koophandel (KvK) 
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder de volgende nummers: 
 
De Roos Assurantiën VOF     : 35021778 
Borchardt B.V      : 34227199 
 
Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) 
De Roos van Renswouw heeft een erkeninning van de stichting erkenningsregeling hypotheekadviseurs (SEH). 
Deze stichting stelt eisen aan kennis, ervaring en integriteit van hypotheekadviseurs. 
 
Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars 
Wij zijn adviesvrij. 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. Ons kantoor doet zaken 
met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. 
 
Ongebonden 
Wij behoren tot de groep van ‘ongebonden en onpartijdige bemiddelaars’. Wij baseren ons advies op een 
analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiële producten. Geen enkele 
financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze 
onderneming. 
 
Ons beloningsbeleid 
Onze medewerkers worden grotendeels beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Afhankelijk van 
de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze adviseurs een gedeeltelijk variabele beloning 
ontvangen. Deze variabele beloning is gemaximeerd op 15% van het totale jaarinkomen. Wij sturen onze 
medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de 
belangen van de klant en onze onderneming op lange termijn.  
 
De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt zowel de hoogte van het vaste als het variabele inkomen van 
onze medewerkers. De eigenaren van de onderneming ontvangen beloning in de vorm van winst. Ook hier ligt 
de focus op de belangen van de klant en onze onderneming op lange termijn. 
 
Onze diensten 
Binnen ons kantoor bieden wij advies, bemiddeling en beheerdiensten. Wij kunnen u van dienst zijn op het 
gebied van hypotheken, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen, sparen, beleggen, financiële 
planning en consumptief krediet. 
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Wij kunnen u adviseren over beleggingsfondsen (mixfondsen, obligatiefondsen, aandelenfondsen) en orders 
van u over deze beleggingsfondsen doorgeven aan de aanbieder. Orders dienen door u ondertekend te 
worden voordat die worden doorgegeven aan de aanbieder. 
 
Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u 
van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. 
In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, 
de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. 
U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij zullen u met onze professionele 
kennis en ervaring ondersteunen in het maken van deze selectie. 
 
Dat houdt onder meer in: 
1. Inventariseren van uw wensen, behoeften en uw risicobereidheid: het vastleggen van uw klantprofiel; 
2. Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële 
producten; 
3. Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders; 
4. De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken; 
5. Toelichten en motiveren van het verstrekte advies; 
6. Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies. 
Aansluitend daarop helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van 
uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien nodig en wenselijk, onderhouden 
wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. 
 
Om u inzicht te geven in het aantal uren dat wij besteden aan de diverse productvormen waarover wij u 
kunnen adviseren volgt hieronder een indicatie van het gemiddelde aantal uren bij deze diverse producten. 
Indien u om advies vraagt over beleggingsfondsen of als wij orders over beleggingsfondsen voor u gaan 
doorgeven aan de aanbieder, zullen wij met u vooraf een cliëntovereenkomst aangaan, waarin duidelijk wordt 
aangegeven welke diensten wij voor u verrichten. 
 
Wat verwachten wij van u? 
Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij 
u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van de door u te sluiten of afgesloten 
overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw 
persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, 
overlijden, verhuizing enz.), om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d. 
 
Betalingen 
Hypotheken en kredieten 
Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de 
geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van 
de desbetreffende geldverstrekker, of de betaling wordt voldaan via automatische incasso. Soms kunt u zelf 
uw wijze van betaling kiezen bij het sluiten van de hypotheek of het krediet, dit is echter niet gebruikelijk. Wij 
raden u aan de betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. 
Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de 
geldverstrekker.  
 
Verzekeringen 
Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) kunt u via ons kantoor doen door 
middel van automatische incasso of acceptgiro, of rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Per polis 
zullen wij daarover met u afspraken maken. 
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Als u de premies via ons betaalt, heeft u direct aan uw betalingsverplichting tegenover de verzekeraar voldaan. 
De verzekeringsdekking blijft dus altijd ongewijzigd in stand. Blijft betaling (aan ons) uit, dan kan de 
verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan 
zullen wij u tijdig waarschuwen. 
 
Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) kan ook rechtstreeks aan de 
verzekeringsmaatschappij te voldoen. Blijft betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs 
beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij u tijdig waarschuwen. 
 
Hoe worden wij beloond? 
Wij worden voor onze dienstverlening op verschillende manieren beloond. Vaak is een combinatie van 
onderstaande vormen van toepassing 
 
Beloning voor onze diensten door middel van het aangaan van een abonnement voor het beheer van 
verzekeringen/ financiële producten. Deze vorm is onlosmakelijk verbonden met onze werkwijze en derhalve 
verplicht. 
Beloning voor onze diensten door het betalen van uurtarief door de klant 
Beloning voor onze diensten op basis van een vaste prijs door de klant 
Beloning op basis van provisie. Deze beloningsvorm komt alleen voor bij niet-complexe verzekeringen, zoals 
bijvoorbeeld een inboedelverzekering. 
 
In veel gevallen kan er ook een combinatie worden gemaakt. 
Om u inzicht te geven in onze beloning, verwijzen wij u naar onze dienstverleningsdocumenten. Er zijn in totaal 
drie verschillende dienstverleningsdocumenten: 
 
1 Hypotheek (zie onze site www.drvr.nl voor het actuele dienstverleningsdocument) 
2 Risico (zie onze site www.drvr.nl voor het actuele dienstverleningsdocument) 
3 Vermogen (zie onze site www.drvr.nl voor het actuele dienstverleningsdocument) 
 
Beloning op uurtarief 
Het uurtarief dat wij hanteren voor financieel advies is: € 135,- (exclusief 21% BTW) 
 
Beloning op basis van een van onze abonnementen 
Het in beheer houden van verzekeringen en financiële producten is onlosmakelijk verbonden aan een 
abonnement voor het beheer hiervan. Dit abonnement maakt het mogelijk om persoonlijk contact met u te 
onderhouden. Ons abonnement kost € 14,75 per maand incl. btw en is iedere maand opzegbaar. Voorwaarde 
voor opzegging van ons abonnement is dat u uw financiële producten elders onderbrengt.  
Voor meer informatie over ons abonnement, leest u onze abonnementsvoorwaarden  
(zie onze site https://www.drvr.nl/tarieven-hypotheekadvies) 
 
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. 
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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. 
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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 persoonsgeven 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 dit document hebt 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. 
 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

