
Dienstenwijzer
de optimale combinatie voor het beste resultaat

Inleiding
Onze bedrijfstak en ook de overheid hechten veel waarde aan
goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en 
beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere 
de Wft (Wet op het Financieel Toezicht) van toepassing.
De Wft stelt dat wij u tijdig informeren over de aard van onze 
dienstverlening die wij u kunnen bieden. Deze financiële
dienstverlening bestaat uit het informeren en adviseren over 
en bemiddelen in financiële producten, zowel ingewikkelde

(levensverzekeringen, hypotheken) als eenvoudige 
(brand- of autoverzekeringen), aan zowel particulieren als 
onder nemers. Het betreft schadeverzekeringen, levens-
verzekeringen, hypotheken en aanverwante producten. 
Bovenal willen wij onze adviezen afstemmen op uw situatie 
en beperken wij ons niet alleen tot het adviseren en afsluiten, 
maar wensen wij ook nadien beschikbaar te zijn voor het
up-to-date houden en serviceverlening.

Waarin adviseren en bemiddelen wij?

Type Omschrijving Voorbeelden

Schadeverzekeringen Hierbij krijgt u verzekerde schade vergoedt bij 
brand of inbraak in uw woning of bijvoorbeeld 
bij diefstal van uw bezittingen. Ook vergoeding 
als uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u 
een aanrijding met uw auto krijgt of wanneer u 
bijvoorbeeld juridische bijstand nodig heeft.
Het opvangen van uw inkomsten bij werkloosheid 
of arbeidsongeschiktheid is eveneens mogelijk

Brandverzekeringen (opstal, inboedel), 
Kostbaarheden, (Doorlopende) Reis- en 
annuleringverzekering, Autoverzekering,
Rechtsbijstandverzekering, Ongevallen-
verzekering en Werkloosheid en/of
Arbeidsongeschiktheidverzekering

Zorgverzekeringen Gericht op de medische kosten van ziekte en 
ongevallen; de kosten van huisarts, tandarts, 
apotheker, ziekenhuis en therapeut

Basisverzekering, aanvullende verzekering, 
tandartsverzekering

Levensverzekeringen
(incl. lijfrente- en pensioen-
verzekeringen)

Verzekeringen die een (vaste)som geld uitkeren, 
bijvoorbeeld als u of één van uw gezinsleden 
blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Met 
een levensverzekering bouwt u een vermogen op 
voor bijvoorbeeld een aanvullend pensioen, een 
studie voor uw kind of de aflossing van een schuld

Premiebetalende of koopsompolis, Studie-
verzekering. Combinatieverzekeringen met een 
hypotheek, Pensioen- of lijfrenteverzekering

Hypotheken Halbertsma van den Boom adviseert en bemiddelt bij 
de financiering van uw woning, rekeninghoudend 
met uw persoonlijke situatie en uw financiële behoefte

Spaar- of beleggingshypotheek, Hypotheek 
met levensverzekering, Aflosvrije hypotheek,
Annuïtaire of Lineaire hypotheek

Sparen en Beleggingen Afgestemd op uw behoefte om op korte, 
middellange en/of lange termijn geld ter 
beschikking te hebben voor specifieke uitgaven 
of als ‘appeltje voor de dorst’ en wel of niet met 
risico op te bouwen

Spaarrekeningen, Bonusspaarvormen,
Vermogensrekeningen, Beleggingsfondsen



Onze werkwijze
Een advies of financieel rapport valt of staat bij een goede inventarisatie 
van uw gegevens, uw wensen en uw doelstellingen. Op basis van deze 
gegevens stellen wij bij ingewikkelde, complexe producten een zogenaamd 
Klantprofiel op. Het Klantprofiel vormt de basis voor de totstandkoming 
van het uiteindelijk advies. 

Motivatie keuze
Op basis van het opgestelde Klantprofiel selecteren wij de meest 
passende oplossing uit het productenaanbod van verzekeraars, banken, 
vermogensbeheerders etc. bij wie wij voor u kunnen bemiddelen. In het 
uiteindelijke advies zullen wij onze keuzes motiveren en vastleggen.

Onze onafhankelijkheid
Wij vinden het belangrijk u te informeren over het feit dat wij met geen 
enkele financiële instelling (bank, verzekeraar of vermogensbeheerder) 
contractuele verplichtingen hebben om specifiek, uitsluitend of procentueel 
de producten van die instelling in ons advies te betrekken. Tevens is er 
geen enkele financiële instelling welke in het bezit is van de aandelen van 
ons kantoor of beschikt over een andersoortig belang. Wij zijn een geheel 
ongebonden en onpartijdige bemiddelaar. Om zo uitgebreid mogelijk te 
kunnen bemiddelen zijn wij aangesloten bij inkoop- en serviceorganisaties: 
FlexFront, De Financiële Makelaar, VSP en Voogd & Voogd.

Onze bedrijfsfilosofie
Elke af te sluiten verzekering, hypotheek of pensioen invulling 
staat niet op zich zelf. Het is altijd een onderdeel van uw 
financiële huishouding. Het adviseren voor een bepaalde 
hypotheekvorm, pensioenopbouw of individuele verzekering 
zullen wij daarom afstemmen op uw persoonlijke situatie en 
daarbij zo veel als mogelijk rekening houden met lopende 
zaken. Wij zien het ook als onze taak om u duidelijkheid te 
geven over alle belangrijke financiële risico’s en gebeurtenissen 
die in relatie staan tot het te adviseren product 

Onze dienstverlening

Algemeen
•  Een inventarisatie van uw huidige persoonlijke situatie t.a.v. verzekeringen, hypotheek en overige financiële zaken;
•  Advies welke risico’s u zou kunnen verzekeren en welke risico’s u zelf zou kunnen dragen;
•  Ondersteuning bij het invullen van uw verzekeringsaanvraag. Door ondertekening verklaart u  

zich immers akkoord met de inhoud;
•  Controle of de verstrekte polis overeenkomt met uw aanvraag;
•  In behandeling nemen en afwikkelen van schades en afspraken maken over de procedure van het herstel van de schade;
•  Archivering van uw stukken in een (digitaal) dossier;
•  Hulp bij opzegging van bestaande verzekeringen die elders lopen;
•  In het document Abonnement- en Servicewerkzaamheden treft u een nader overzicht;

Schade- en zorgverzekeringen
•  Bepaling van de herbouwwaarde van uw woning*;
•  In voorlopige dekking nemen van uw woning, inboedel en motorrijtuig;
•  Vergelijken van premies en voorwaarden van diverse verzekeraars;
•  Bemiddelen en afsluiten van verzekeringen;

Levensverzekeringen, hypotheken, pensioenen, vermogensadvies/beleggingen
•  Adviseren, rekening houdend met uw persoonlijke situatie en fiscale mogelijkheden;
•  Informatieverstrekking over de diverse producten, voorwaarden, kosten en het te verwachten 

rendement in relatie tot het risico dat u loopt;
•  Bemiddelen en afsluiten financiële diensten;
•  Controle opgemaakte akten, polissen etc.;
•  (op verzoek) Up-date van het advies. * Soms moet eerst een taxatie worden gemaakt en/of aanvullende informatie worden verstrekt.
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Hoe worden wij beloond?
Als adviseurs ontvingen wij tot nu toe provisie van de 
verzekeringsmaatschappij en/of bank bij bemiddeling in een 
verzekering, hypotheek of vermogensrekening. Om u een 
idee te geven: bij schadeverzekeringen gemiddeld 10-20% 
van de premie. Bij een hypotheek gemiddeld h 3.000,-. Op 
papier leek het dat de verzekeringsmaatschappij of bank ons 
betaalde, in de praktijk was dit verwerkt in de premie, renten 
en kosten die u hen betaalde.

Per 1 januari 2013 is het verboden dat verzekerings-
maatschappijen en/of banken ons betalen voor afgesloten 
complexe producten (hypotheken, levensverzekeringen 
en arbeidsongeschiktheidpolissen). De provisie verdwijnt 
en u betaalt ons rechtstreeks voor advies, bemiddeling 
en service. Het effect is dat de premies die u aan de 
verzekeringsmaatschappijen betaalt lager wordt. Samengevat: 
U weet waarvoor u betaalt en alleen wanneer u advies en/of 
bemiddeling nodig heeft. Vaak is het resultaat ‘onder aan de 
streep’ dat u minder betaalt. Dit voordeel is voor u!

Voor de advisering en bemiddeling van niet-complexe 
financiële producten (schadeverzekeringen en zorgpolissen) 
mag nog wel provisie, als onderdeel van de premie, worden 
betaald. Voor bij ons kantoor ondergebrachte polissen zal 
dit vooralsnog ook het geval zijn, maar Halbertsma van 
den Boom heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld, die 
uitgaat van volledig provisieloos werken. Dit noemen wij de 
Financieel Verzekerde Nachtrust. In de komende periode 
zullen wij al onze klanten voorstellen hier gebruik van te 
gaan maken.

Voorbeelden declaratiebedragen bij complexe producten
Hypotheek, afhankelijk van complexiteit is onze declaratie 
gebaseerd op 8 tot 25 adviesuren á h 135,- = h 1.080,- tot
h 3.375,- en op ca. 8 tot 16 administratieve uren á h 68,- =
h 544,- tot h 1.088,-. Totaal derhalve h 1.624,- tot h 4.463,-.

Pensioen-/lijfrente en Arbeidsongeschiktheid, afhankelijk
van complexiteit is onze declaratie gebaseerd op 4 tot 16
adviesuren á h 135,- = h 540,- tot h 2.160,- en op ca. 4 tot
16 administratieve uren á h 68,- = h 272,- tot h 1.088,-.
Totaal derhalve h 812,- tot h 3.248,-.

Vermogensadvies, losse levensverzekering of
Woonlasten-/Arbeidsongeschiktheidverzekering, 
afhankelijk van complexiteit is onze declaratie gebaseerd op 
2 tot 8 adviesuren á h 135,- = h 270,- tot h 1.080,- en op 
ca. 2 tot 8 administratieve uren á h 68,- = h 136,- tot
h 544,-. Totaal derhalve h 406,- tot h 1.624,-

De uiteindelijke hoogte van onze declaratie is afhankelijk van 
het financiële product dat u afsluit en/of het aantal uren aan 
diensten dat wij hebben verleend. 

Wij informeren u, uiterlijk vóór het afsluiten van het 
complexe, financiële product, schriftelijk over het nominale 
bedrag van deze beloning. Indien dit bedrag niet valt binnen 
de hiervoor aangegeven bandbreedte, zullen wij u hier 
vooraf tijdig op wijzen.

Uurtarieven
Desgewenst kunnen wij onze diensten ook aan u berekenen 
op basis van uurtarieven. Voordat wij aan een opdracht 
beginnen, maken wij in dat geval een inschatting van zowel 
de inhoud als de kosten die hiermee gemoeid zijn.
Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van 
de aangenomen opdracht, stellen wij u tijdig op de hoogte 
van de financiële consequenties. Wij vragen bij sommige  
opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.
Wij specificeren onze declaratie naar opdracht en het aantal
uren dat daarmee gemoeid is. Wij rekenen voor adviesuren
h 135,- per uur en voor overige werkzaamheden h 68,- per 
uur.

Financieel Verzekerde Nachtrust
Ten behoeve van het verlenen van beheer, service en nazorg 
bieden wij onze particuliere klanten een abonnement 
aan. Ten behoeve van hypotheken, pensioenen en spaar-/
beleggingsproducten gaat dit via specifieke service-
overeenkomsten. Bij elkaar bieden wij u hiermee een 
Financieel Verzekerde Nachtrust. De abonnement- en 
servicebedragen incasseren wij op maandbasis.

Wat vragen wij van u?
Uiteraard stelt u aan onze adviezen en dienstverlening
hoge eisen. Om de gewenste kwaliteit te bieden, vragen wij 
ook iets van u:
•  Verstrek ons tijdig juiste gegevens. Dit is zeker ook in 

uw eigen belang. Het kan voorkomen dat schade niet of 
slechts gedeeltelijk wordt vergoed, als de gegevens onjuist 
blijken te zijn.

•  Vertel ons waar u elders verzekeringen heeft afgesloten. 
Dit is noodzakelijk om een goed advies te verstrekken en 
om te bepalen of er in uw geval sprake is van toereikende 
verzekerde bedragen en/of dekking. 

•  Geef tijdig wijzigingen door. Als uw persoonlijke situatie 
wijzigt of als zich wijzigingen voordoen met betrekking tot 
verzekerde zaken. Dit is belangrijk om te voorkomen dat 
belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Denk bijvoor beeld 
aan: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, 
overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, 
wijziging van beroep, relevante veranderingen van 
inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en 
beëindiging van of wijziging elders lopende verzekeringen.

•  Controleer uw polissen en nota’s. Met name bij 
mondeling of telefonisch doorgegeven wijzigingen, 
controleert u op juistheid. Geef zo snel mogelijk eventuele 
onjuistheden aan ons door. 

•  Het tijdig betalen van premies, rente, aflossing etc.



Kwaliteit en Toezicht
Ons kantoor heeft als verzekeringstussenpersoon een 
vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
Dit is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen 
bij financiële diensten en betekent dat we voldoen aan 
de betreffende wettelijke kwaliteitseisen. Daarnaast zijn 
wij in het bezit van de vereiste en relevante diploma’s en 
certificaten. Wij zijn als kantoor bij de volgende instellingen 
verplicht of vrijwillig aangemeld:
•  Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

registratienummer 12007390. www.afm.nl;
•  Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) 

www.seh.nl;
•  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid) 

www.kifid.nl, Postbus 93257, 2509 AG  Den Haag,
 0900 - 255 2248 (h 0,10 per minuut);
•  Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening (SKFD) 

www.kfdkeurmerk.nl, Postbus 106, 2700 AC  Zoetermeer;
•  College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 

www.cbpweb.nl;

Onze financieel adviseurs houden de kennis van hun vak via 
permanente educatie op peil. Ook zijn wij in het bezit van 
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financiële 
dienstverlening. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Privacy
Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming 
aan derden worden verstrekt en zorgvuldig worden 
behandeld, conform onze Gedragsregels Verwerking 
Persoonsgegevens. Deze gedragsregels zijn in ons kantoor 
voor inzage beschikbaar. 

Beëindiging relatie
Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de 
diensten van ons kantoor gebruik kunt of wilt maken

dan heeft u het recht om de relatie met ons kantoor te 
beëindigen. U kunt de betreffende financiële dienstverleners
verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of beleggings-
rekeningen over te dragen naar een ander financieel 
advieskantoor van uw keuze. De genoemde producten 
blijven dan gewoon doorlopen waardoor het niet nodig is 
om financiële producten te moeten afkopen, premievrij te 
maken of over te sluiten. Mochten wij onverhoopt aanleiding 
hebben om de relatie met u te beëindigen dan zullen wij u 
dit tijdig en schriftelijk melden.

Laat ons uw klacht weten
Als u een klacht heeft over een afhandeling van uw dossier, 
over onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige 
informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken 
wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u 
op. Alle klachten worden door de directie behandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende 
oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht 
terecht bij het onafhankelijke Klachtinstituut Financiële 
Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een door het 
ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. 
Wij conformeren ons aan de werkwijze en het bindende 
advies. De KiFiD procedure voorziet in bemiddeling door 
de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de website www.kifid. nl.

Onze bereikbaarheid
In onze dienstverlening staan onze klanten centraal.
Mede daarom willen wij graag goed bereikbaar zijn. Per 
telefoon zijn wij op werkdagen van 8 uur ’s morgens tot 
18.00 uur ’s middags bereikbaar. Uiteraard kunt u ons te 
allen tijde een e-mail sturen: advies@HvdB-online.nl
We zijn u graag van dienst.
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