
De nieuwe financiële wereld

Wij wachten niet, maar zijn gestart!
De afgelopen jaren was er veel commotie over 
onder andere aandelenlease, woekerpolissen 
en bonusprovisies. Er was irritatie over ‘kleine 
lettertjes’ in verzekeringsvoorwaarden. Het ging 
meer om de producten dan om u. Vanaf 
1 januari 2013 is er een wettelijke verplichting 
om de verdiensten van een adviseur niet meer in 
de premies van complexe financiële producten 
te verwerken, maar moet precies worden verteld 
waarvoor u betaalt. 

Halbertsma van den Boom is hier in 2012 al mee 
gestart. Wij juichen, als onafhankelijke adviseurs, 
een open communicatie toe:
•  open & eerlijk; over onze verdiensten en úw 

premie. 
•  advies op maat; voor uw totale financiële situatie.
•  continue service; we checken regelmatig of 

u nog steeds de beste (auto)verzekering en 
hypotheek heeft.

•  persoonlijk; en dit alles met één contactpersoon. 
Die weet wat ú wilt en vertelt wat u kunt doen. 
Nu, maar ook bij veranderingen in uw leven, en 
bij eventuele toekomstige schade.

Daarnaast gaan we u niet alleen vertellen wat 
een hypotheek kost maar ook hoeveel netto 
inkomen u overhoudt. En we bieden u inzicht in 
uw pensioen, voor uw partner en uw kinderen. 
De nieuwe aanpak leidt niet alleen tot een 
nog beter dienstenpakket, maar ook tot 
aantrekkelijkere tarieven.

Weet waar u voor betaalt
Als adviseurs ontvingen wij tot nu toe provisie 
van de verzekeringsmaatschappij en/of bank bij 
bemiddeling voor een verzekering of hypotheek. 
Om u een idee te geven: bij schadeverzekeringen 
is dit gemiddeld 20% van de premie.

Op papier lijkt het dat de verzekeringsmaatschappij 
ons betaalt, in de praktijk is dit natuurlijk verwerkt 
in uw premie.

In ’de nieuwe financiële wereld’ verandert dit. 
De provisie verdwijnt en u betaalt aan uw adviseur 
een vergoeding voor advies, bemiddeling en 
service. Halbertsma van den Boom gaat de 
bemiddeling en service aanbieden in de vorm van 
een abonnement. U betaalt daarvoor een vast 
bedrag per maand. U weet dan waarvoor u betaalt 
en in de praktijk zal blijken dat de kosten hierdoor 
lager zijn: dit voordeel is voor u!

Abonnementen
Er zijn verschillende abonnementen.

Het beste resultaat bereikt u als wij al uw 
verzekeringen, uw hypotheek en overige financiële 
producten beheren. Dan kunnen wij u het beste 
adviseren omdat wij een totaaloverzicht hebben 
van uw situatie. Nu en straks. Wij ontnemen u uw 
zorg en bieden zekerheid: dit bedoelen wij met 
uw Financieel Verzekerde Nachtrust©.

Rekenvoorbeeld
Voorbeeld van de gemiddelde gezinssituatie in 
Nederland: 

Voor uw Financieel
Verzekerde Nachtrust

Zorgverzekering (2 personen)       250,00    233,50 

Kosten Vermogenopbouw (  100k) 
(polis/ beleggingsrekening) .       25,00       17,50 

IB-aangifte         10,00        7,50 

     392,50    343,00 

Schadeverzekeringen      107,50      84,50 

Vroeger Vanaf Nu 

Uw premie- en kostenvoordeel            49,50 
Abonnement & services Combinatie    37,50    

Uw besparing    12,00   

Hypotheekcheck + N.B.I.  nieuw! 

per maand 

per maand!

per maand!

©



Basisschade, voor het afsluiten, beheer, 
onderhoud en de schadebehandeling van uw 
opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering.

All-in verzekeringen, hetzelfde servicepakket 
als bij Basisschade, maar dan voor al uw leven- en 
schadeverzekeringen. Met ook schadebehandeling 
en verhaalservice op niet via ons afgesloten 
verzekeringen (maar bijvoorbeeld via internet).

Hypotheek Service voor het continu checken
of uw hypotheek goedkoper kan en regelmatig een 
berekening van uw netto besteedbare inkomen 
(N.B.I.) bij leven, overlijden, werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid en pensionering.

Vermogen Service voor het monitoren of u  
het gestelde doelvermogen haalt en het spaar-/
beleggingsprofiel nog bij u past.

Zorg-collectief voor alle klanten van Halbertsma 
van den Boom de mogelijkheid om één van de 
beste zorgpolissen in Nederland af te sluiten met 
collectiviteitskorting.

IB-aangifte een extra service via met ons 
samenwerkende consulenten om tegen een 
gereduceerd tarief het maximale uit uw aangifte 
te halen.

U kiest zelf uit de bovenstaande onderdelen de 
opbouw van uw totale abonnement.

Als u niet kiest voor een abonnementsvorm, zullen
wij adviezen en service voor gemiddeld 3 100,- 
per uur bij u in rekening brengen op basis van het 
0-urencontract.

In de nieuwe financiële wereld biedt 
Halbertsma van den Boom u transparante 
service en advies afgestemd op uw situatie

Nazorg, Advies & Financieel voordeel

Neutraal met nazorg

Overtuigd?
Door middel van een inventarisatie van uw situatie 
en wensen analyseren wij uw verzekeringen, 
hypotheek en pensioen. Wij beschrijven onze 
bevindingen in een persoonlijk advies op maat dat 
wij met u bespreken. Het zal duidelijk maken of 
ook in uw situatie sprake is van voordeel. Hierin 
is tevens de berekening van uw Netto Besteedbaar 
Inkomen opgenomen.

 

Wij ontnemen u uw zorg en bieden zekerheid: 
dit bedoelen wij met uw Financieel Verzekerde 
Nachtrust©.

Samengevat: 
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek

bij Halbertsma van den Boom.

Voor uw Financieel Verzekerde Nachtrust

Wettelijke nazorg wordt uiteraard altijd verleend.

2e Hogeweg 119
3701 AX  Zeist
T 030 691 9104
F 030 691 2714
E Zeist@HvdB-online.nl

De Meent 54a
3984 JK  Odijk
T 030 656 8700
F 030 656 8709
E Odijk@HvdB-online.nl

Weteringsdijk 4
3984 LL  Odijk
T 030 657 1297
F 030 657 1650
E Advies@HvdB-online.nl
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