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Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
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Contract

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de
contracten krijgt.

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
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Koopman Assurantien kan in volledige vrijheid de producten van een groot aantal verzekeraars en banken adviseren.
Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
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• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
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De kosten
worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.
passen.
• Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.
• bij vragen/ onduidelijkheden kunt u met ons contact opnemen.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.
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Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening
Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
Gemiddelde

kosten

Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten
voor de dienstverlening
Advieskosten
Kosten gericht op
afsluiten product
Advieskosten
Beide

n.v.t.

Gemiddelde
n.v.t.
kosten
n.v.t.
€ 500

Ziekte Overlijdenrisico
€ 500

Uitvaart

€ 250

€ 150

Ziekte Overlijdenrisico
€ 350
€ 175

Uitvaart
€ 45

€ 500
€ 850

€ 250
€ 425

€ 150
€ 195

Kosten gericht op
350tarief of een€uurtarief.
175
De kosten worden apart in rekening n.v.t.
gebracht via een€vast
afsluiten product

€ 45

voor een exacte opgave van onze kosten checkt u onze dienstenwijzer / tariefkaart
Beide
€ 500
€ 850
€ 425

€ 195

Afhankelijk
van de apart
diensten
die u kiest
kunnenvia
deeen
kosten
in rekening
gebracht worden verschillen.
De kosten worden
in rekening
gebracht
vastdie
tarief
of een uurtarief.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.
voor een exacte opgave van onze kosten checkt u onze dienstenwijzer / tariefkaart
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

Duidelijk over risico’s. Zeker over zaken.
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