KPJ Finance B.V. biedt u een abonnement voor nazorg
De medewerkers van KPJ Finance BV willen uw financiële zaken naar hun beste kunnen behartigen,
willen het beste advies geven aan de hand van uw persoonlijke situatie en mogelijkheden en willen
werken conform de aan hen gestelde wettelijke voorschriften op het gebied van advisering en
verslaglegging. Bovenal doen zij met veel plezier hun werk, met als doelstelling tevreden klanten,
nu en in de toekomst!
KPJ Finance BV wil graag haar dienstverlening verder uitbreiden omdat zij van mening is dat een
consument heden ten dage niet meer zonder een vertrouwenspersoon kan stellen op het gebied
van bijvoorbeeld financiële zaken, fiscale zaken en pensioenvraagstukken. Laat staan dat het voor
een leek bij te houden is welke wijzigingen en ontwikkelingen er zijn die vanuit de overheid worden
ingesteld.
KPJ Finance BV wil u daarom graag een nazorg abonnement hypotheken/levens- en
inkomensverzekeringen voor particulieren aanbieden.
Het volgende valt onder het abonnement:
-

Onbeperkte ondersteuning via telefoon en/of email als het gaat om vragen over
bouwdepot, rentenota’s, polissen en alle andere overzichten die u tijdens de looptijd van de
hypotheek van uw bank of verzekeraar ontvangt
Administratie van de contracten in onze systemen en het beheer hiervan,
1x per drie jaar overleg met de hypotheekadviseur met daarbij een hypotheekcheck indien
gewenst door de klant
Opstellen en/of aanpassen van uw klantprofiel indien gewenst en op verzoek klant
Opnieuw in kaart brengen van het risico van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid,
overlijden en de pensioensituatie en dit vastleggen in een overzichtelijke rapportage, (1x in
de 3 jaar indien gewenst en op verzoek van klant)
U informeren over mogelijke relevante fiscale en financiële ontwikkelingen middels
facebook, per mail of telefonisch
Wijzigen in de afgesloten polissen doorvoeren indien gewenst door klant
Hypotheekberekeningen op verzoek tijdens de looptijd, bij het verloop van de rentevaste
periode
Opvragen van premievrije waarden, afkoopwaarden van de lopende verpande levens/spaar-/of beleggingsverzekeringen
Opvragen van hypotheek bij vervroegde aflossing (boete) bij oversluiten
Begeleiding bij extra aflossingen op de hypotheek
Verpanden van levensverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, spaarrekeningen e.d.
op de lopende hypotheek of het ongedaan maken van de verpanding ervan
Oversluiten, verhogen van de hypotheek en/of hoofdelijk ontslag o.b.v. een echtscheiding
vallen buiten het nazorg abonnement, wel wordt er een korting verleend op uw nota van
15%.
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Voorwaarden abonnement KPJ Finance BV:

1. De looptijd is 1 jaar, waarna maandelijks schriftelijk opgezegd kan worden met 1 maand
opzegtermijn.
2. KPJ Finance BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden
en de dienstverlening van het abonnement, wanneer economische of juridische redenen
daar aanleiding toe geven. KPJ Finance BV is niet verplicht hierover haar klanten op de
hoogte te brengen.
3. De rechten en plichten van het abonnement zullen ter inzage aangeboden worden op
www.kpj-finance.nl onder het tabblad abonnement. Eventuele wijzigingen in het
abonnement worden op deze website kenbaar gemaakt.
4. KPJ Finance BV behoudt zich het recht voor jaarlijks een verhoging van het contractbedrag
voor het abonnement door te voeren indien de situatie daartoe noodzaakt.
5. Het bedrag voor het abonnement dient automatisch te worden geïncasseerd. Dit vindt
iedere maand op de eerste dag van de maand plaats. Met het ondertekenen van het
aanvraagformulier voor het abonnement, machtigt u KPJ Finance BV het bedrag
maandelijks automatisch van uw rekening te incasseren.
6. Indien u het niet eens bent met incassering, kunt u deze binnen 56 dagen intrekken.
7. Bij betalingsonmacht of een storneren van het bedrag, zullen de rechten die het
abonnement u verlenen per direct vervallen. Er zal twee weken na de eerste incassopoging
een tweede poging worden ondernomen om het bedrag alsnog te incasseren. U behoudt de
plicht voor het eerste jaar de bijdrage over 12 maanden te betalen. Enkel wanneer u alle
betalingstermijnen heeft voldaan behoudt u het recht op de dienstverlening die binnen het
termijn van het abonnement valt.
8. Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de regels van het machtigen.
9. Indien het serviceabonnement gesloten wordt met o.a. (schade)verzekeringen waarin
provisie verwerkt zit, dan zal er sprake zijn van een stukje maatwerk. Dit houdt in dat er
dan of korting gegeven wordt op de provisie of korting op het serviceabonnement. Er zal
nooit dubbelop door u betaald worden voor onze dienstverlening.
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Hierbij sluit ik het nazorg abonnement voor de minimale periode van 1 jaar af bij KPJ Finance BV.
Ik ben volledig op de hoogte van mijn rechten en plichten en heb de voorwaarden van het
abonnement in ontvangst genomen en de informatie hieromtrent tot mij genomen. Met de
ondertekening van dit formulier machtig ik KPJ Finance BV maandelijks het bedrag van het
abonnement d.m.v. automatische incasso van mijn rekening te incasseren.
Aankruisen en paraferen wat van toepassing is.
0

nazorg abonnement

€ 19,95

Paraaf
………………………

Ingangsdatum:_______________________
Doorlopende incasso machtiging
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode incassant:
Land incassant:

KPJ Finance BV
Westplein 12
3016 BM
Nederland

Woonplaats incassant: Rotterdam
Incassant ID: NL36ZZZ507749130000

Kenmerk machtiging:……………………………………………
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KPJ Finance BV om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor
het service abonnement. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden.
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Land:
Rekeningnummer (IBAN):

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Plaats en datum:

…………………………………………………………………………………………

Handtekening:

…………………………………………………………………………………………

Datum:

Plaats:

Handtekening contractant:

Handtekening Partner:

Handtekening Adviseur:

………………………………………

………………………………………

………………………………………
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