KPJ Finance B.V. biedt u een abonnement voor dienstverlening
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 verzekeringsvraagstukken. 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 (niet aan schadeverzekeringen gerelateerd) abonnement
voor particulieren aanbieden.
KPJ Finance BV regelt de volgende zaken sowieso voor u:
Afspraak thuis of bij ons op kantoor:
wij komen graag bij u thuis of u komt langs op ons kantoor voor een afspraak ten behoeve van uw
financiële zaken, op een voor u geschikt tijdstip, zowel overdag als in de avonduren.
Volledige inventarisatie:
een volledige inventarisatie van uw huidige financiële situatie.
Meest voorkomende risicoscenario’s:
inzicht in de meest voorkomende risicoscenario’s in uw persoonlijke situatie nu en in de toekomst.
Begeleiding hypotheektraject:
begeleiding van een hypotheektraject van aanvraag tot ingangsdatum, bij een verhoging, wijziging
of oversluiting van een bestaande hypotheek of bij de aankoop van een woning.
Afhandeling schade:
ondersteuning bij afhandeling van uw schade.
Afhandeling schade elders afgesloten:
ondersteuning bij afhandeling van uw schade bij verzekeringen die elders zijn afgesloten.
Verwerking wijzigingen:
verwerken van wijzigingen in uw persoonsgegevens van alle via KPJ Finance BV afgesloten
producten.

KPJ Finance B.V.
‘’De aansprakelijkheid van KPJ Finance B.V. is beperkt tot het bedrag waarvoor de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval KPJ Finance B.V. aanspraak op levering geeft. Op
de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden en op verzoek kosteloos verkrijgbaar of ter
inzage. ‘’
Bezoek en postadres: Westplein 12, 3016 BM, Rotterdam T: 085-8770204. M: 06-41041531.
IBAN/Rekeningnummer: NL35 RABO 0138 2108 45. BIC RABONL2U
AFM nummer 12020901. KVK 50774913, BTW nummer 8231.82.708
www.kpj-finance.nl, info@kpj-finance.nl

KPJ Finance BV regelt de volgende (niet schadeverzekering gerelateerde) zaken voor u in een
abonnement:

Abonnement 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarlijks controle bezoek verzekeringen voor juiste dekking (indien gewenst en op verzoek klant)
Begeleiding bij inkomensveranderingen m.b.t. het verzekeringspakket
Begeleiding bij wijzigingen verzekeringspakket i.v.m. echtscheiding
Begeleiding bij wijzigingen verzekeringspakket i.v.m. wijziging gezinssituatie
Begeleiding bij wijzigingen verzekeringspakket in geval van overlijden
Helpdesk service voor verzekeringen via mail of telefoon
Binnen 48 uur reactie op uw verzekeringsvragen
Ondersteuning bij beëindiging of omzetten van uw verzekeringsproducten
Bespreken van uw mogelijkheden bij nieuwe verzekeringswensen

Abonnement 2

•
•
•

Jaarlijkse financiële situatie check voor uw verzekeringen incl. elders lopende verzekeringen (indien gewenst en op verzoek klant)
Jaarlijkse polis check voor goedkopere dekkingen (indien gewenst en op verzoek klant)

€ 14,95 per maand

Abonnement alleen voor sluiten levensverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen.
Jaarlijkse financiële situatie check voor deze verzekeringen (indien gewenst en op verzoek klant)
Jaarlijkse polis check voor deze verzekeringen (indien gewenst en op verzoek klant)

Abonnement 4

•

€23,75 per maand

Abonnement 1

Abonnement 3

•
•
•

€ 17,80 per maand

€ 29,70 per maand

Diensten Abonnement 3 i.c.m. Abonnement 2
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Voorwaarden abonnement KPJ Finance BV:

1. Minimale 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 premie 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. 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 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
0
0
0

abonnement
abonnement
abonnement
abonnement

1
2
3
4

€
€
€
€

17,80
23,75
14,95
29,70

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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