
Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

ln dil document staat wat wĺ voor u kunnen doen. En ho€veel dat kost. Andere financiél€ di€nstver|éners

hebben ook zo'n documenl' zo kunt u ons vergelĺken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelĺken'

VerrijtFinancieel
Veldstíaat 32
59884K HELDEN
0773060163
inío@verrijtfi nancĺeel'nl

Let opl ln dit document beschriiven we wat wé normaal gesproken doen én wat de gemiddeldo pai'6 i3 van dezé dien3ton. Dez€

informatie i5 du9 niet specifiek aÍgéslemd op uw peŕsoonliike 9ituatié. Maak daaŕom altijd 9o9d9 afup.algn mét uw financläla

d ion6tveÍlgner.

U wilt extra geld voor Iater
Wilt u ext.a ge|d voor late.? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? of wilt u later extra geld hebben voor iets andéŕs? Dan kunt u in dit document

lgz€n wat wĺ voor u kunnon doon. En hoevéol onzo dienstvéíloning kost. ln d6z€ situaties h6efr u o€n vormogonsopbouw vraag on moei u ovor

een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

. Hoeveel pensioen heeÍt u later? Vindt u dat genoeg? of vindt u dat te weinig?

. HeeÍt u nu geld oveí voor extÍa pensioen?

. Wat zĺn de reggls van de Belastingdienst?

. wat ziin de vooídelen en nadelen van sparen of beleggen?

ln dit document kunt u lezen ofwĺ u bij het beantwoorden van deze vÍagen kunnen helpen, hoe we dat doen en we|ke kosten daar ongeveer

tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
wij zĺn een Íinanciéle dienstverleneŕ en hieŕonder staat wat wĺ vooí u kunnen doen. Wat financiéle dienstveŕleners voor u kunnen doen kan

v€rdeeld wo.den in viiÍ verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financié|e dienstver|ener doet ze alle vijÍ. wĺ doen de donkergekleurde

activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

wij kunnen u adviseren over vermogensopbouw producten Van andere aanbieders. wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract kíijgt'

O or,a"oo.r Ooo",." O ao"*"n Contract O onaernoua
U heeft hot contract.
Daama houd9n wĺi in
de gaton oí hot good
gaat-

Hoe is uw welke financiéle welke aanbiedeÍ
pe6oonliik6 situatie? oplossing past bij u héeft d9 Íioanciälo

6n uw situatio? oplos8lng dis bij u
paat?

Héeft u gGkozen?
Dan kunnon wĺ
ervoor zorgen dat u
de contracien krugt.

Gemiddelde kosten
Combinatie
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Toelichti : Wat kunnen wii vooľ u doen?

Oo"o".'""*
Hoc la Uw paŕaoonllrkc

rltu! .?

we beginnon met uw pefsoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlĺke siluatie goed kennen, kunnen we u een

goed financieel advies geven. Samen met u beantwoo.den we bijvoorbeeld de volgende v.agen:

. wat wegt u al over mogolÚke financiél€ oplossingen? En heeft U higr orvaring mee?

. Wat wilt u en wat kunt u betalen?

. Hoeveel zekerheid wilt u? En ho€vgel risico kunt u en wilt u nemen?

O*".
w.lk. ín.nclčlc

oplo6alng past bĺ u

an uĺ altuatle?

Nadat wo uw p€ŕsoonlijke situatie en wensen in bééld hebben gebracht on een be€ld hebben van U als klant'

analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een fiôanciéle op|ossing die aansluil bĺ uw situatie en wensen.

O**"n
wclkc ranbĺ.dc. heafr

d. fin.nolÔb

oplossing die bii u

paa(?

Dlt bi.dt do.ô

dlanalva'ĺancŕ

Dlt bl.dt d.r.
dienltvcaLnaÍ nlcl

Nadat \ť9 hebbgn bgkeken wE|kg financiéle oplossing het bestg aansluit bii uw situatie 9n wensen, gaan w9 op zo€k

naa. een passend product. om een geschikt aanbod te vinden, vergelĺken we een bepe.kt aantal vermogensopbouw

produďEn met ôlkaar. we bekijken welke vermogensopbouw producten passen bi.i u en uw situatie. Wĺ werken bi.|

voorkeur mgt ogn aantal aanbied€rs samen-

vergelijking van bopeŕkt
aantal produclen

Wij advĺseren alleen vermogensopbouw producten van andore aanbieders.
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Toelichtino: Wat kunnen wii voor u doen?

O contr"a

Hooít u qgkoz.n? Dan

kunnon wĺ eŕvooŕ

zoŕggn alat u d€

contracten kriigt

Nadat wĺ u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wĺ ervoor zorgen dai u de

conlracten krijgt.

O ono..r,oua

u ho€fr een contracl.

osáma houden wl' lí
do gaien oí het go€d

geal

Het contract loopt vaak lang dooÍ. Nadat u het contrac{ heeft getekend, kan uw persoonliike situatie veranderen.

Mogeliik past het product in de toekomst niet meer bĺ uw persoonlĺke situatie. Het is bolangrijk dat u weet dat u

tijdens de loopiĺd van het contÍact recht hebt op infomalie oveŕ onder andere belangriike wĺzigingen in het product.

Let opl

wat Íinanciéle dienstveŕlene.s vooŕ u kunnen doen nadat u het cont.act heen, kan heél erg ver3chlllgn.

spreek daarom goed aÍ wat hii doot on wat hij nlet doot. En ho€veol dat koat.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wĺ a| hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten Voor hot

ondeŕhoud van uw contraď.

. Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlĺke (Íinanciéle) situatie en wensen.

. Regelmatig VeÍgelijken of er nieuwe of vémieuwde producten zĺn die mogelĺk b€tgr bij uw (pErsoonlĺke) situatie

. 
ou"""n'

. Polismutaties.

De kosten worden apart in Íekening gebracht via een abonnement, vast larief of een uuÍtarieÍ.
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Kosten: Hoeveel betaalt u?
l(oa aír vÚr de

^dt'|od(oabíl
}(od6íl gdlcňt op

afululbn pÍ!d'Jc!

B6itr

D3 l@abn u,oídao apeít ln Íd(ánhe gabíaďrt vb oaíl uu]teÍlď.

oo bt L ko3bír 4n alh.d(3lF van H..ntel b.abdo ur!n.

Aŕtankďľ van d9 dLí&ít db u kld funncn .b koÚbn db |n ]€koí'hg g€bľaÔt rtoíden wírá en.

Dlt doorrält krrnt u lpbnJkan bĺ hat nabn Yän ooí'cĺ€i. albpÍakc]' owľ Ô dlonEt €rbnlnc.

vERĺo6E'{ oFBot uĺE},l a vÚ.a


