Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

All for Finance
Amsterdamseweg 510
1181BX AMSTELVEEN
020-3458715
info@allforfinance.nl

hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze
diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede
afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag
Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een
nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel
onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
• De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.
• Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.
• Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.
• Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer
tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan
verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde
activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

De hypotheek
Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw
persoonlijke
situatie?

Advies
Welke financiële
oplossing past bij
u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder
heeft de financiële
oplossing die bij u
past?

Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij
ervoor zorgen dat
u de contracten
krijgt.

Onderhoud
U heeft het
contract. Daarna
houden wij in de
gaten of het goed
gaat.

Verzekeringen bij de hypotheek
Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw
persoonlijke
situatie?

Advies
Welke financiële
oplossing past bij
u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder
heeft de financiële
oplossing die bij u
past?

Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij
ervoor zorgen dat
u de contracten
krijgt.

Onderhoud
U heeft het
contract. Daarna
houden wij in de
gaten of het goed
gaat.

Gemiddelde kosten
Advies

Gericht op afsluiten

Combinatie

€ 900

€ 900

€ 1800

HYPOTHEEKVRAAG 1 van 4

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Onderzoek
Hoe is uw

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een
goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

persoonlijke

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

situatie?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Het eerste gesprek is bedoeld om samen met u te kijken of en wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt tijdens het
eerste gesprek van ons algemene informatie, waaronder in ieder geval dit document. Na afloop kunt u beslissen of en
hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten.

Advies
Welke financiële

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant,
analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

oplossing past bij u
en uw situatie?

Ons advies vatten wij schriftelijk samen in een adviessamenvatting. Bovendien willen wij ons advies graag uitgebreid
met u bespreken en toelichten, zodat u altijd inzicht heeft in de consequenties van de financiële beslissing die u gaat
nemen.

Zoeken

De hypotheek

Welke aanbieder

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek

heeft de financiële

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal hypotheken met

oplossing die bij u

elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.

past?

Geen vergelijking
van producten

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Vergelijking van groot
aantal producten

Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.
Dit biedt deze
dienstverlener

Verzekeringen bij de hypotheek
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek
naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal verzekeringen met

Dit biedt deze

elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.
dienstverlener niet

Geen vergelijking
van producten

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.
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aantal producten

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de
Contract

contracten krijgt.

Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij

Wij hebben uitstekende contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Wij helpen u bij het

ervoor zorgen dat u

aangaan van overeenkomsten tussen u en de gekozen financiële instelling. Daarnaast onderhouden wij namens u de

de contracten

contacten met de leveranciers van deze financiële producten. De werkzaamheden die wij voor u doen leggen wij

krijgt

vooraf vast in een opdrachtbevestiging.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
Onderhoud

Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u

U heeft een

tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

contract. Daarna
houden wij in de

Let op!

gaten of het goed

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg

gaat

verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het
contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement of een uurtarief.
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Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening
Gemiddelde
Starter

Doorstromer

Ondernemer

€ 900

€ 900

€ 1350

€ 900

€ 900

€ 900

€ 1000

€ 1250

€ 1800

€ 1800

€ 2350

€ 2150

kosten
Advieskosten
Kosten gericht op
afsluiten product
Combinatie

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
De gemiddelde kosten zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal uur vermenigvuldigd met ons kantoortarief. Het eerste oriënterende gesprek is
vrijblijvend. In dit gesprek maken we samen met u als klant concrete afspraken over de werkzaamheden en de kosten. Dit leggen wij vast in een
opdracht tot 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.
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Waarom dit dienstverleningsdocument en deze
dienstenwijzer?
Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie
wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument
(en tevens dienstenwijzer) geeft een beschrijving van de
diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het
geeft bovendien informatie over de manier waarop wij worden
beloond en over de hoogte van onze beloning. Als u besluit van
onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe
bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.
De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Wie zijn wij?
Hoe kunt u ons bereiken?
Deskundigheid en kwaliteit
Onze relatie met financiële instellingen
Zeggenschap
Adviesvrij

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Onze dienstverlening
Oriënteren
Adviseren
Bemiddelen
Update
Uren-indicatie

2.

3.

Wat verwachten wij van u?

4.

Betalingen

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Hoe worden wij beloond?
Beloning op basis van een vast bedrag
Beloning op basis van een abonnement
Beloning op basis van een uurtarief
BTW
Nazorg
Intrekking opdracht

6.

Beëindiging van de relatie

7.

Klachtenregeling

U bent op geen enkele wijze aan dit document gebonden. Wel
vragen wij u om dit document voor ontvangst te ondertekenen of
via de mail de ontvangst ervan te bevestigen. Dit omdat wij
volgens de wetgeving verplicht zijn om aan te tonen dat dit
dienstverleningsdocument door ons aan u beschikbaar is gesteld.
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1.

1.3

Wie zijn wij?

Onze relatie met financiële instellingen

All for Finance biedt u deskundige advies- en

Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde

bemiddelingsdiensten op het gebied van de volgende financiële

financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen,

producten:

pensioenfondsen) voor het afsluiten van hypotheken,

•

hypotheken,

verzekeringen, kredieten enz. Wij baseren onze advisering en

•

verzekeringen,

bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een

•

pensioenen,

gedegen en objectieve analyse van de ruime keus aan

•

sparen,

•

beleggen,

•

financiële planning,

•

consumptief krediet,

•

overig.

1.1

producten.
1.4

Zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele
aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een
aandeel in ons kapitaal.

Hoe kunt u ons bereiken?

Ons kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.30
uur. Op afspraak zijn wij u ook buiten kantooruren graag van

1.5

Adviesvrij

Ons kantoor is adviesvrij. Dit houdt in dat wij geen enkele
contractuele verplichting hebben om u te adviseren voor de

dienst.

financiële producten van bepaalde financiële instellingen.
Bezoekadres

: Amsterdamseweg 510

Postadres

: Amsterdamseweg 510

2.

Postcode

: 1181 BX

Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een

Plaats

: Amstelveen

bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een

Onze dienstverlening

integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw
Telefoon

: 020 345 87 15

specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw

Buiten kantooruren

: 06 52 62 90 30

wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij

E-mail

: info@allforfinance.nl

beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met

Internetadres

: www.allforfinance.nl

leveranciers van financiële producten, zodat u verzekerd bent

KvK-nummer

: 57114625

van een passend en deskundig advies.

1.2

Deskundigheid en kwaliteit

Onze dienstverlening is onderverdeeld in vier onderdelen

Deskundigheid en kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel

(oriënteren, adviseren, bemiddelen en onderhoud), die op

staan. Onze adviseurs zijn Erkend Hypotheekadviseur en

elkaar aansluiten, maar in principe los van elkaar staan. U beslist

geregistreerd bij de Stichting Erkenningsregeling

zelf van welke onderdelen u gebruik wilt maken.

Hypotheekadviseur (SEH). Daarnaast zijn alle hypotheek
adviseurs Erkend Hypothecair Planner (EHP).

2.1

Oriënteren

Het eerste gesprek is bedoeld om geheel vrijblijvend met u te
Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht

kijken waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen

(Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten

betekenen. U krijgt tijdens het eerste gesprek van ons algemene

onder nummer 12041683, voor het uitoefenen van ons bedrijf.

informatie, waaronder in ieder geval dit document. Na afloop

De AFM houdt toezicht op deskundigheid, integriteit,

kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze

betrouwbaarheid en zorgplicht naar onze klanten. Het register

diensten.

van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.
De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd;
ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming
Persoonsgegevens.
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Adviseren

2.5

Na de oriëntatie gaan wij een grondig onderzoek uitvoeren,

Om u een idee te geven van het gemiddeld aantal uren dat wij

Uren-indicatie

waarbij wij ingaan op uw financiële positie, uw wensen en

aan bovengenoemde werkzaamheden besteden, volgt hierna

doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uiteraard

een overzicht. Het betreft hier een indicatie van het gemiddeld

ook op de mate waarin u bereid bent risico’s te nemen. Aan de

aantal uren, de aan u te besteden tijd kan minder of meer

hand daarvan stellen wij een klantprofiel op, als basis voor een

bedragen.

gedegen en passend advies.
Wij zullen u informatie verstrekken over de in de markt
beschikbare passende financiële constructies en financiële
producten van diverse aanbieders. Wij rekenen de verschillende
scenario’s voor u door. Ons advies vatten wij schriftelijk samen
in een adviessamenvatting. Bovendien willen wij ons advies
graag uitgebreid met u bespreken en toelichten, zodat u altijd
inzicht heeft in de consequenties van de financiële beslissing die

Aantal uren in
combinatie met
hypotheek

Producten
Hypotheek: alle aflossingsvormen
advies + bemiddeling

16-24

Alleen bemiddelingstraject
(execution only)

12-15

Levensverzekering
advies + bemiddeling

Aantal uren
zonder
hypotheek

1-2

2-3

u gaat nemen.

Lijfrenteverzekering/pensioen advies
+ bemiddeling
Woonlastenverzekering

1-2

2-3

Ook als u elders advies heeft gekregen en behoefte hebt aan een

Overlijdensrisicoverzekering

1-2

2-3

second opinion, bent u bij ons aan het juiste adres.

Uitvaartverzekering

2.2

Bovenstaande uren zijn een indicatie voor de werkzaamheden

Bemiddelen

15

2-3

Wij hebben uitstekende contacten met een groot aantal

op het moment van afsluiten. Voor onderhoud van uw

aanbieders van financiële producten. Als u bij die aanbieders

hypotheek of financieel plan komt daar gemiddeld 2 uur per jaar

een product wilt aanschaffen, kunnen wij deze bemiddelingsrol

bij.

voor u vervullen. Wij helpen u bij het aangaan van
overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw

3.

Wat verwachten wij van u?

keuze. Daarnaast onderhouden wij namen u de contacten met

U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen

de leveranciers van deze financiële producten. De

stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk

werkzaamheden die wij voor u doen leggen wij vooraf vast in

geval dat u tijdig en volledig de juiste gegevens verstrekt, over

een opdrachtbevestiging.

alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten
overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Dit

Voor bemiddeling is een gedegen en passend advies altijd het

is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken

uitgangspunt. Het is immers belangrijk dat u een product

dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan

aanschaft dat bij uw situatie past.

het bijvoorbeeld zijn dat op grond van de
verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij

In de meeste gevallen zullen wij het advies hebben opgesteld.

schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Het is echter ook mogelijk dat wij bemiddelen op basis van een
advies dat een andere adviseur heeft opgesteld.

Wij vragen u ook de gegevens van de stukken die u van ons
ontvangt te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig

2.3

Update

mogelijk aan ons door te geven.

Wij zijn u ook van dienst zijn nadat u een product hebt
aangeschaft. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een aanpassing van

Ook na het adviseren en bemiddelen stellen wij het op prijs als u

het product vanwege gewijzigde omstandigheden

ons op de hoogte houdt van mogelijke veranderingen. U moet

(echtscheiding, verhuizing, wijzigen van geldlening, etc.)

hierbij denken aan veranderingen van uw telefoonnummer en emailadres, maar ook aan wijzigingen in uw persoonlijke situatie
(zoals samenwonen, huwelijk, geboorte, echtscheiding,
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overlijden, verhuizing etc.) en aan veranderingen in uw
inkomens-, arbeids- en vermogenssituatie.

Afhankelijke van het nazorgcontract heeft u mogelijk recht op de
bijvoorbeeld de volgende diensten:
- eens per jaar recht op een onderhoudsgesprek

4.

- 12 maal per jaar een digitale nieuwsbrief

Betalingen

Hypotheken, verzekeringen en kredieten
Alle betalingen die u in verband met een afgesloten hypotheek,

- adviesgesprek bij renteverlenging
- belastinghulp bij voorlopige teruggaaf

verzekering of krediet verschuldigd bent aan de
geldverstrekker(s)/verzekeringsmaatschappijen, dient u
rechtstreeks te voldoen aan de desbetreffende instelling. In de
meeste gevallen zal dit door middel van automatische incasso
geschieden. In andere gevallen ontvangt u daarvoor periodiek
een acceptgiro of nota van de desbetreffende maatschappij. Wij
raden u aan de betalingen tijdig te verrichten respectievelijk te
zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand

5.3

Beloning op basis van een uurtarief

Het is mogelijk om ons op basis van een uurtarief te betalen. Wij
hanteren hiervoor het tarief van € 125,- per uur . Vooraf hebben
wij een inschatting gemaakt hoeveel uur wij gemiddeld aan een
advies plus eventueel verdere afhandeling besteden. Dit betreft
een gemiddeld aantal uren en kan zowel minder als meer zijn.
De precieze kosten zijn pas achteraf bekend.

in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk
zelfs problemen met de geldverstrekker.

5.

Hoe worden wij beloond?

Wij hanteren twee verschillende vormen van directe beloning
(vast bedrag of uurtarief) eventueel in combinatie met een
nazorg-abonnement.

5.4

BTW

Mogelijk is onze nota belast met BTW. Wanneer de intentie van
het advies gericht is op het tot stand komen van een hypotheek,
levensverzekering of schadeverzekering, mogen wij een nota
zonder BTW aan u versturen. Wanneer dit niet zo is
(bijvoorbeeld bij een second opinion), zonder dat de intentie
bestaat om het geadviseerde product ook daadwerkelijk bij ons
af te sluiten, zijn wij verplicht om BTW in rekening te brengen.

Hieronder leggen wij uit wat de verschillende beloningsvormen
inhouden.

5.5

Nazorg

Om ook na het afsluiten verzekerd te zijn van ondersteuning
5.1

Beloning op basis van een vast bedrag

Voor het financiële advies en de verdere afhandeling van uw

gedurende de looptijd van uw financiële producten, adviseren
wij u om een nazorgcontract te sluiten. (zie bijlage)

verzekering, hypotheek- of financieringsaanvraag, hanteren wij
vaste tarieven.

Eventuele handelingen in verband met veranderingen in de
huidige situatie (ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, wijziging

Als bijlage treft u onze tarievenkaart waarin per dienst
gespecificeerd staat welke fee wij rekenen.

levensverzekering etc), worden bij u in rekening gebracht op
basis van een uurtarief of een overeengekomen vast tarief.

Voor zover de dienst niet genoemd wordt in bovengenoemde
tabel geldt dat wij u op basis van ons uurtarief een passende
aanbieding zullen doen.

5.6

Intrekking opdracht

Wanneer u tussentijds uw opdracht intrekt, na ondertekening
van de opdrachtbevestiging, zijn wij gerechtigd een deel van de

De tarieven zijn exclusief het onderhoud van uw hypotheek, na
het afsluiten. Voor de periode na het afsluiten bieden wij u een

gemaakte kosten in rekening te brengen, gerelateerd aan het tot
dat moment aantal door ons bestede uren.

nazorgcontract aan. Zie hiervoor artikel 5.5. Nazorg.
5.2

Beloning op basis van het nazorgcontract

Aansluitend op ons vaste tarief bieden wij u de mogelijkheid om
een nazorgcontract af te sluiten.
Afhankelijke van de keuze van het nazorgcontract betaalt u
maandelijks een vaste bijdrage à € 5,- respectievelijk € 14,95.
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6.

Beëindiging van de relatie

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen

U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op

wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne

het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en

klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing

zonder kosten. Indien er financiële producten via ons kantoor

kunnen komen.

zijn gesloten, kunt u de betreffende maatschappij(en) verzoeken
de lopende verzekeringen over te dragen aan een andere

Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de

adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om

mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut

de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de

Financiële Dienstverlening (Kifid). Wij zijn aangesloten bij het

maatschappij verzoeken uw bij ons lopende financiële

Kifid. Ons aansluitnummer is 300.015326.

producten over te boeken naar een andere adviseur.

7.

Klachtenregeling

Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch
kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij
verzekerd via onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en zijn u graag van dienst!
All for Finance
Amsterdamseweg 510
1181 BX Amstelveen
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Privacy statement

Algemeen
All for Finance houdt zich bezig met het (doen) begeleiden van klanten bij het proces van het kopen van een woning, (doen) adviseren van
klanten over (hypothecair)krediet en verzekeringen en (doen) bemiddelen bij de totstandkoming van (hypothecair)krediet- en
verzekeringsovereenkomsten. Voor deze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en
transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.
All for Finance is statutair gevestigd te Amstelveen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57114625. All for Finance verwerkt
persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhoudt. All for Finance beoogt met dit ‘Privacy Statement’ u
duidelijkheid te verschaffen hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

Ons privacy beleid
All for Finance hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Zij zullen op een behoorlijke en
zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Voorts is ons privacybeleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen.

De belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens
1. Wie is verantwoordelijk?
All for Finance is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Wat is verwerken?
Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, wijzigen, gebruiken,
doorgeven en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
i) Uw contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
ii) Uw identificatiegegevens (zoals: Burger Service Nummer (BSN), paspoortnummer, ID-nummer, geboortedatum, geslacht, kopie van
identiteitsbewijzen)
iii) Uw financiële gegevens (zoals: over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer)
iv) Gevoelige categorieën van persoonsgegevens (zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, persoonsgegevens inzake strafrechtelijke
veroordelingen, fraude , BSN en andere identificatienummers van de overheid)
v) Overige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens)
vi) Contactmomenten (zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.

4. Welke geldige reden (grondslag) voor verwerking hebben wij?
i) Voor het afsluiten en de uitvoering van de leningovereenkomst hebben wij gegevens van u nodig.
ii) Voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van All for Finance of van een derde, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen.
Bijvoorbeeld voor: de bescherming van uw en onze eigendommen en gegevens en die van anderen, de bescherming van onze eigen financiële
positie en het belang van andere klanten te beschermen, marketing, uitvoering van een efficiënte administratie zoals het centraliseren of
vervangen van systemen, het gebruik maken van dienstverleners, de veiligheid van systemen en netwerken, het uitvoeren van statistisch en
wetenschappelijk onderzoek. Ook iemand anders kan een gerechtvaardigd belang hebben waarvoor wij uw gegevens moeten gebruiken.

iii) Om te voldoen aan een wettelijke plicht. wetten die ons verplichten uw gegevens te bewaren zoals het Burgerlijk Wetboek, Wet op het
Financieel Toezicht (WFT) of specifieke bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) .
iv) Met uw toestemming, waar u die hebt gegeven, die u kunt intrekken.

5. Voor welke doelen gebruiken wij uw persoonsgegevens?
i) om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren, u dus producten en diensten te kunnen leveren. Zonder uw gegevens kunnen
wij bijvoorbeeld u niet adviseren bij het sluiten van een hypotheek..
ii) voor onderzoek en statistische analyses, om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren, maar ook onderzoeken we mogelijke
trends, problemen, oorzaken van fouten en risico’s. Bijvoorbeeld om te controleren of nieuwe regels goed worden nageleefd. Zo kunnen we
klachten en schade voorkomen.
iii) voor promotie- marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat interessant voor u kan zijn
iv) om uw en onze risico’s te beoordelen
v) om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan toezichthouders te kunnen verlenen
vi) om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft en om uw en onze belangen te beschermen, bijvoorbeeld als het gaat om
fraudebestrijding en –onderzoek, waarvoor wij onder anderen incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector, kranten
en internet raadplegen. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijke frauduleuze transacties te herkennen, te
stoppen, en zo nodig bij u te verifiëren. Wij toetsen altijd eerst of dit is toegestaan.
vii) voor klanttevredenheidsonderzoek en voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, bijvoorbeeld als u een vraag,
opmerking of klacht hebt.
viii) Wij mogen uw gegevens binnen ons bedrijf delen voor interne administratieve doelen of om de dienstverlening aan u te verbeteren. Of
omdat de wet zegt dat het moet.

6. Wat als wij geen gegevens van u krijgen?
Hebben wij gegevens van u nodig om u te adviseren bij het sluiten van een hypotheek? En wilt u die toch niet geven, terwijl in de wet staat dat
dat wel moet of omdat we ze simpelweg nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren? Dan kunnen wij helaas geen overeenkomst
tot dienstverlening met u aangaan of dan moeten we een lopende overeenkomst met u beëindigen. In de (online) formulieren die u soms moet
invullen, ziet u welke gegevens verplicht zijn. Wilt u dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen? Dat kan helaas niet voor de verplichte
gegevens. Die hebben we nodig. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft, of omdat wij verplicht zijn deze te
bewaren volgens de wet, of vanwege een gerechtvaardigd belang van All for finance.

7. Van wie krijgen wij uw gegevens en aan welke anderen geven we die?
Wij gebruiken ook gegevens over u die we niet van u zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van uw partner, uit openbare bronnen, van
externe marketingbureaus of handelsinformatiebureaus.
Verder gebruiken we uw persoonsgegevens voor doorgifte aan, controle bij en uitwisseling met andere bedrijven en instellingen, zoals, uw
werkgever of UWV, leveranciers en zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van uw hypotheek, zoals hypotheekverstrekkers,
of IT bedrijven en datacenters .
Wij schakelen ook derden in voor de uitvoering van onze diensten. Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang
hebben tot uw gegevens hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat uw gegevens
uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.
Wij delen uw gegevens niet met derden voor marketing - of verkoop activiteiten. Voor zover gegevens worden verstrekt ten behoeve van hun
activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn
tot u als persoon.
8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd en ook verder doen we ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te
beschermen door het nemen van zogenaamde passende technische en organisatorische maatregelen. Ook onze medewerkers en die van onze
leveranciers hebben instructies gekregen zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Zo proberen wij te voorkomen
dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.
Om deze bescherming te realiseren hebben wij een passend beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.

9. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de
wet en zolang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen
verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

10. Wat doen wij met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?
Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd . Anonimiseren houdt in dat uw
persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over u gaat.

11. Welke wetten en regelingen zijn van toepassing? Onder andere:
i) Algemene Verordening Gegevensbescherming.
ii) Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
iii) Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
iv) Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
v) Telecommunicatiewet

12. Welke rechten hebt u?
i) Inzage: U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt over het algemeen binnen één maand na uw verzoek aan ons inzage
krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
ii) Correctie: U kunt ons vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten corrigeren.
iii) Verwijderen: In artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht op vergetelheid opgenomen. Als de
betrokkene hierom vraagt én als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dient de organisatie de gegevens te verwijderen.
All for Finance kan persoonsgegevens niet verwijderen zolang er een lopend (financieel) product in beheer is waarbij de betrokkene een rol
speelt zoals schuldenaar, schuldeiser, verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde.
Voorwaarde voor het verwijderen van persoonsgegevens als er een concreet financieel product is geadviseerd (en er dus sprake is van advies in
de zin van de Wet op het Financieel Toezicht), is dat er een verklaring getekend wordt waarin je afziet van elke aansprakelijkheids- of
schadeclaim jegens All for Finance
iv) Bezwaar tegen verwerking: Als u bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld e-mails met
aanbiedingen.
v) Beperken van verwerking: U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken,
bijvoorbeeld als de juistheid van persoonsgegevens door u wordt betwist.
vi) Overdraagbaarheid: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd opslaan, in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde
partij. Dat heet ‘data portabiliteit’
vii) Intrekking toestemming: Waar u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken kunt u uw toestemming intrekken,
waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.

viii) Een klacht indienen: U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor u bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt
uitoefenen.

13. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? Vraag of klacht?
Het inzagerecht en het recht op overdraagbaarheid kunt u uitoefenen door ons een brief of e-mail te sturen met het verzoek. En stuur een
kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw BSN en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen vier weken na ontvangst
van uw brief.
Ook als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met :

All for finance
Amsterdamseweg 510
1181 BX Amstelveen
info@allforfinance.nl

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Het gebruik van www.allforfinance.nl
Zie de disclaimer.

15. Wijziging van dit Privacy Statement
Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.
Versie 201807 AFF

Tarievenkaart 2018
*A staat voor Advies en B voor Bemiddeling. AB betekent dus zowel Advies als Bemiddeling, maar zonder onderhoud!

Aard van

Prijs

Gewenste

de dienst

Dienstverlening

Kennismakingsgesprek / Oriëntatie

Gratis

e

AB

€ 1.800**

e

AB

€ 2.100**

e

1 hypotheek aankoop alleenstaande doorstromer loondienst

AB

€ 2.175**

1e hypotheek aankoop tweepersoons doorstromer loondienst

AB

€ 2.375**

Zelfstandige p.p. opslag eenmanszaak / BV

AB

€ 350 / € 500

Starterslening opslag

AB

€ 500**

2 hypotheek nieuwe relaties (verhoging)

AB

uurtarief

Oversluiting hypotheek (afhankelijk van de complexiteit)

AB

€ 2.600**

Berekening oversluiten

A

€ 300

Fiscaal geruisloze voortzetting

AB

€ 250**

Afkoop levensverzekering

AB

€ 125**

Woonlastenverzekering i.g.v. arbeidsongeschiktheid of
werkloosheid - in combinatie met hypotheek
Overlijdensrisicoverzekering - in combinatie met een
hypotheek p.p. per aanvraag
Overlijdensrisicoverzekering – met een hypotheek extern p.p.
per aanvraag
Rentemiddeling

AB

€ 250**

AB

€ 175**

AB

€ 250

AB

€ 250

Opslag hypotheek via inkoopcombinatie VCN

AB

€ 250

Ontslag hoofdelijk schuldernaarschap

AB

€ 2.600

Renteverlenging obv execution only per leningdeel

B

€ 125

Arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen met abonnement

AB

€ 500

Bancaire lijfrente

AB

€ 250

1 hypotheek aankoop alleenstaande starter loondienst
1 hypotheek aankoop tweepersoons starter loondienst

e

Berekening oversluiten

€ 300

Voorlopige teruggaaf hypotheekrente

€

Papieren dossier (in pdf) ipv digitaal

€ 125

Uurtarief

€ 125

Opslag ivm afspraak buiten kantoortijden

10%

Opslag ivm afspraak buiten kantoor

10%

50

Totaal
** Standaard dossier waarbij stukken digitaal in pdf worden aangeleverd. Anders geldt hier een aanvullend tarief.
Omschrijving Aanvullend Advies: afhandeling aanvraag zelfstandige (afhankelijk van de complexiteit van de casus),
koopsubsidie / starterslening, erfpacht, maatschappelijk gebonden eigendom, etc.

Prijs

