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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.
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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 contact met ons opnemen.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.
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Kosten voor de dienstverlening
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deeen
kosten
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in rekening
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Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

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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