
 
 

In het kader van de Wet op het financieel toezicht 
 
 
 

DIENSTENWIJZER 

De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, 
voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, inzicht moeten verschaffen in de 
aard van de dienstverlening die geboden wordt. Aangezien wij bemiddelen bij de 
totstandkoming van verzekeringen, zijn wij in de zin van de bovengenoemde wet een 
financiële dienstverlener. Door middel van deze dienstenwijzer informeren wij u over de aard 
van onze dienstverlening. 

 
Bemiddelen 
Een bemiddelaar is een tussenpersoon wiens werkzaamheden erop zijn gericht om een 
overeenkomst tot stand te brengen op het gebied van financiële producten tussen 
consumenten en aanbieders. Een bemiddelaar kan daarbij advies verstrekken. Daarnaast kan 
een bemiddelaar de aanbieder assisteren bij het beheer en de uitvoering van dergelijke 
overeenkomsten en desgewenst bij verzekeringen de klant behulpzaam zijn bij het indienen 
van een claim bij de betrokken verzekeraar. 

 
Adviseren 
Onder advies wordt in de Wft verstaan het aanbevelen van één of meer financiële producten 
aan een specifieke consument. Een advies houdt altijd rekening met de wensen in combinatie 
met het profiel van de consument aan wie het advies wordt verstrekt. 

 
Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Kiesbrink Assurantiën. 
U leest waar wij voor staan, hoe onze dienstverlening is opgebouwd en welke actie wij 
ondernemen om uw financiële belangen zo goed mogelijk te behartigen. De dienstenwijzer 
geeft u een beeld van onze werkwijze, wat u van ons mag verwachten en wat wij van u 
verwachten. 

 
Bedrijfsgegevens Kiesbrink verzekeringen en hypotheken 
Kokswijk 29 
9354 BV Zevenhuizen 
 
Telefoon: 0594 51 92 94 
E-mail: info@kiesbrinkverzekeringen.nl  
Internet: www.kiesbrinkverzekeringen.nl  
KvK: 54702097 
AFM: 12041059 
 
In onze advisering betrekken wij alleen na uitdrukkelijk schriftelijke bevestiging door ons 
kantoor, in voorkomende situaties de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, 
Belleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrente Spaarrekening en Lijfrentebeleggingsrecht. 

 
Wij beschikken over de wettelijk verplichte WFT diploma’s zoals; inkomen, 
vermogen, schadeverzekeringen, levensverzekering en hypothecaire- en consumptief 
krediet. 

 
 
 
 



  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. 

 
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. Vaak hebben deze 
aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de 
maatschappijen waar wij zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot 
aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit 
van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan 
op een uitkering. Op uw verzoek geven wij u een overzicht van de maatschappijen waarmee 
wij zaken doen. Als wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij 
eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw 
wensen. Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen 
deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van 
financiële producten gaan zoeken. In dat geval melden wij u dit altijd vooraf. 



Hoe worden wij beloond voor onze diensten:  

Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding die wij van financiële instellingen 
ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft (=provisie). De 
financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële 
product. Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt 
(=declaratie). In de meeste gevallen zal het tot gevolg hebben dat 
de prijs van het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Ook combinaties van deze 
vergoedingen zijn binnen ons kantoor mogelijk. 

 
Dit verwachten wij van u: 
 
In het kader van de WID (Wet Identificatie bij Dienstverlening) zijn wij wettelijk verplicht 
uw identiteit vast te stellen. Wij moeten u derhalve verzoeken u te legitimeren voorafgaand 
aan onze dienstverlening. 

 
Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, zijn wij afhankelijk van de informatie die u 
ons verstrekt. Daarom vragen we u ons zo volledig mogelijk inzicht te geven in uw 
persoonlijke en financiële situatie en wensen. Dit kan soms persoonlijk gevoelige 
informatie zijn zoals kredieten, alimentatie of achterstand op kredieten in het verleden. Om 
uw belangen echter optimaal te kunnen behartigen, is het belangrijk alle elementen in kaart 
te hebben. Zo voorkomt u dat u een verkeerd advies krijgt of onnodig bepaalde risico’s 
loopt. Uiteraard gaan wij met alle informatie die u ons verstrekt uiterst vertrouwelijk om. 

 
Als u van ons informatie ontvangt 
 
Wij besteden de uiterste zorg aan de informatie en documenten die u van ons ontvangt. 
Controleer echter altijd ook zelf de polissen en andere contracten om te zien of deze zijn 
opgesteld conform uw wensen en de door u verstrekte gegevens. Lees ook de andere 
informatie die wij u verstrekken aandachtig zodat u uw financiële situatie nog beter kunt 
afstemmen op de actuele ontwikkelingen en voordelen die daaruit voortvloeien. Heeft u 
vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

 
Als uw situatie wijzigt 
 
Geef gedurende de looptijd van uw financieel product altijd alle wijzigingen in uw 
persoonlijke situatie aan ons door, die van invloed kunnen zijn op uw hypotheek of 
verzekeringen. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een 
geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Twijfelt u of een wijziging relevant is, 
neem dan altijd even contact met ons op. 



Als u een klacht heeft 
 
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële producten zo goed mogelijk. Maar 
ook wij kunnen wel eens fouten maken. Of misschien voelt u zich niet correct behandeld. 
Aarzel in dat geval niet direct contact met ons op te nemen zodat we de eventuele fout snel 
kunnen oplossen. 
 
 

 
Mochten wij er samen met u niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: 

 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257 2509 AG Den Haag 070-
3338999 www.kifid.nl 

 
Wat kunnen wij nog meer voor u doen? We hopen dat deze Dienstenwijzer u voldoende 
inzicht en vertrouwen geeft in onze dienstverlening en werkwijze. Uiteraard kunnen we 
hier nooit volledig zijn. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting 
te vragen. Wij zijn u graag van dienst. 


