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Inleiding
Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening,
werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere de Wft (Wet op het Financieel
Toezicht) van toepassing. De Wft eist dat wij u tijdig informeren over de aard van onze dienstverlening
die wij u kunnen bieden. En dat sluit perfect aan bij onze wens om u - voorafgaand aan onze
kennismaking en het tot stand komen van een of meerdere hypotheek- en/ of verzekerings- en/of
beleggingsovereenkomsten – nader kennis met ons te laten maken.
Wft Dienstenwijzer
Middels dit document informeren wij u dus over wie wij zijn, de manier waarop wij werken, waar wij voor
staan (onze bedrijfsfilosofie), met wie wij samenwerken, hoe wij worden beloond en bij welke instanties
wij – verplicht of vrijwillig - zijn aangesloten. Hierdoor weet u voorafgaand aan onze dienstverlening
exact wat u van ons kunt verwachten.
Ons kantoor
Ons kantoor is opgericht in 2003, telt op dit moment 4 medewerkers en is sinds 01-05-2007 gevestigd
op onderstaand adres. Onze dienstverlening bestaat uit het informeren en adviseren over en
bemiddelen in financiële producten aan zowel particulieren als ondernemers op vele vakgebieden zoals
schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken en aanverwante producten. Wij komen hier
later in onze dienstenwijzer nog op terug in de rubrieken “Onze werkwijze”, “Voor welk advies kunt u bij
ons terecht” en “Met welke financiële dienstverleners werken wij samen”.
Onderstaand treft u de belangrijkste gegevens en bereikbaarheid van ons kantoor aan:
Naam kantoor
Kantoor/postadres
Postcode en Vestigingsplaats
Telefoon
Fax
E-mail
Website
Inschrijving WFT register
Inschrijving Handelsregister
Openingstijden

DIENSTENWIJZER TOFS

: Take Off Financial Stores B.V.
: Mathildastraat 48
: 4901 HC Oosterhout
: 0162-490672
: 0162-454277
: info@tofs.nl
: www.tofs.nl
: 12009507
: 18071326
: Maandag t/m vrijdag van 08.30u tot 17.00u
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Onze bedrijfsfilosofie (schematisch)
Wij geloven niet in een pur sang hypotheekadvies. Hoewel een hypotheek vaak een belangrijk
onderdeel uitmaakt van uw totale financiële huishouding zijn er veel méér zaken waar u bij de aankoop
of verbouwing van een woning rekening mee moet houden. Wij zien het als onze taak om u duidelijkheid
te geven over alle belangrijke financiële risico’s en gebeurtenissen die bij de aankoop of verbouwing van
een woning om de hoek komen kijken. Naar ons idee gaat hypotheekadvies dus verder dan alleen een
bruto-netto berekening! In onderstaand overzicht wordt onze bedrijfsfilosofie schematisch uiteengezet.

(Pre)
Pensioen
Arbeids
ongeschik
theid
Sabbatical
leave

UW WONING
&
HYPOTHEEK

Studie
kinderen

Ziekte

Overlijden
Werkloos
heid

Persoonlijk Financieel Plan (PFP)
Door stil te staan bij bovenstaande gebeurtenissen krijgt u voorafgaand aan de financiering van uw
woning een helder overzicht van alle belangrijke scenario’s en financiële risico’s voor een langere
periode. Zodoende komt u tijdens de looptijd van uw hypotheek nooit voor verrassingen te staan. Wij
noemen dit een Persoonlijk Financieel Plan (PFP). Natuurlijk is zo’n plan een momentopname. In de
toekomst kunnen zich allerlei zaken voordoen waardoor het Financieel Plan moet worden bijgesteld.
Vandaar dat wij het belangrijk vinden om gedurende de looptijd van de hypotheek regelmatig met u
contact te hebben. Zodoende kunnen wij ervoor zorgen dat uw Persoonlijk Financieel Plan volledig upto-date blijft.
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Onze werkwijze (schematisch)
Een Persoonlijk Financieel Plan valt of staat bij een goede inventarisatie van uw gegevens, uw
risicobereidheid, uw kennis en ervaring, uw wensen en uw doelstellingen. Op basis van deze gegevens
stellen wij een zgn. Klantprofiel op. Het Klantprofiel vormt de basis voor de totstandkoming van het
uiteindelijk advies. In onderstaand overzicht wordt onze werkwijze schematisch uiteengezet;

Inventariseren & Informeren
Financiële positie – Wensen - Doelstellingen

Analyseren- en adviseren
O.a. opstellen klantprofiel, toetsen, vergelijken

Adviesgesprek
O.a. presentatie van de adviezen

Uitvoering advies

Controle & Nazorg

Onderhoud en service
Van uw financieel plan

Motivatie keuze
Op basis van het opgestelde Klantprofiel selecteren wij de meest passende oplossing uit het totale
productenaanbod van onze arrangementspartners. In het uiteindelijk advies zullen wij altijd onze keuzes
motiveren en vastleggen. Indien het advies door ons wordt uitgewerkt zullen wij u regelmatig benaderen
om te bekijken of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in uw persoonlijke situatie. Dit kan namelijk
aanleiding zijn om uw Persoonlijk Financieel Plan op onderdelen bij te stellen. Natuurlijk hebt u hier zelf
ook een verantwoordelijkheid in. Informeer ons dus tijdig over de wijzigingen die zich in uw situatie
voordoen.
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Voor welk advies kunt u bij ons terecht ?
U kunt bij ons terecht voor advies over, bemiddeling in en onderhoud van alle financiële producten waar
wij in het kader van het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning voor
hebben. Ook kunt u bij ons terecht voor advies over de fiscale en sociale wetgeving in Nederland en
voor juridische vragen. Wij zullen altijd proberen u hiermee zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor de
volgende financiële diensten en producten beschikken wij over een vergunning:
Financiële Dienst
Adviseren (2:96)
Bemiddelen (2:80)
Bemiddelen (2:80)
Bemiddelen (2:80)
Bemiddelen (2:80)
Bemiddelen (2:80)
Bemiddelen (2:80)

Product
Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (Nationaal Regime)
Consumptief krediet
Hypothecair krediet
Levensverzekeringen
Inkomensverzekeringen
Schadeverzekeringen
Spaarrekeningen

Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (Beleggingsrekeningen)
Voor advies en bemiddeling in producten welke vallen onder het toezicht in het kader van het zgn.
Nationaal Regime Mifid kunt u bij ons terecht. Bij deze producten moet u denken aan een
bankspaarhypotheek met beleggingsrekening (BEW), een beleggings- of effecthypotheek, een lijfrente
beleggingsrekening of een losse beleggingsrekening allemaal op basis van modelportefeuilles of
beleggingsfondsen van de bank of beleggingsinstelling. Orders met betrekking tot beleggingsfondsen
verlopen altijd rechtstreeks met de bank of instelling en nooit via ons kantoor.
Consumptief krediet
Indien u een consumptieve uitgave wil of moet financieren kunnen wij hierin voor u adviseren en
bemiddelen. Vormen van consumptieve kredieten zijn bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een
doorlopend krediet.
Hypothecair krediet (Hypotheken)
Bij het financieren van een huis of verbouwing, hoort een goed financieel plan. Wij geven u uitleg over
de verschillende hypotheekvormen, rentevastperioden, fiscaliteiten en andere voor u relevante
adviesaspecten. Wij komen daarmee tot een advies op maat voor uw persoonlijke situatie nú maar ook
in de toekomst.
Levensverzekeringen (Vermogen)
Levensverzekeringen zijn er in meerdere vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te
bekostigen tot een complexe verzekering ter aanvulling op uw inkomen vanaf pensioendatum (lijfrenteof pensioenverzekering). Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw
hypotheek aflost of een verzekering om uw nabestaanden financieel goed verzorgd achter te laten bij
overlijden. Omdat de premies, kosten en dekkingen voor iedere situatie anders kunnen liggen, staan wij
u graag bij in uw keuze voor dergelijke producten.
Inkomensverzekeringen
Het verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid kunt u verzekeren via een
woonlastenverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het maakt hierbij niet uit of u in
loondienst bent of zelfstandig ondernemer; voor beiden bestaan diverse oplossingen. Wij selecteren de
juiste producten bij uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.
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Schadeverzekeringen
Hieronder vallen met name de auto-, inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidverzekeringen. Maar ook
rechtsbijstand- en reisverzekeringen. Of bedrijfsmatige verzekeringen voor uw panden, vrachtauto’s,
inventaris en aansprakelijkheid.
Spaarrekening
Op het gebied van sparen zijn er vele mogelijkheden. Denk aan deposito sparen, sparen bij eigen bank
of via een internet spaarrekening met een overwegend hogere rentevergoeding. Door alle voor– en
nadelen van de diverse spaarvarianten helder voor u uiteen te zetten kunt u gemakkelijker een keuze
maken.

Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang
Wij vinden het belangrijk u te informeren over het feit dat wij met geen enkele financiële instelling (bank,
verzekeraar of vermogensbeheerder) contractuele verplichtingen hebben om specifiek, uitsluitend of
procentueel de producten van die instelling in ons advies te betrekken.
Tevens is er geen enkele financiële instelling welke in het bezit is van de aandelen van ons kantoor of
beschikt over een andersoortig deelneming. Ook hebben wij geen deelneming in een bepaalde
aanbieder.
Hierdoor kunnen wij u onafhankelijk adviseren bij de verschillende banken, verzekeraars en
vermogensbeheerders. Omdat wij een analyse kunnen maken van een toereikend aantal op de markt
verkrijgbare financiële producten zijn wij hiermee volgens de AFM een financiële dienstverlener
werkzaam op basis van objectieve analyse.

Hoe worden wij beloond?
De beloning voor onze dienstverlening aan u spreken we graag van te voren met u af. Zodoende
kunnen zich achteraf geen verrassingen voordoen over de wijze waarop wij worden beloond danwel de
hoogte van onze verdiensten.
Onze beloning kan bestaan uit:
een vooraf afgesproken (vaste) prijs. Deze prijs zal veelal afgestemd zijn op de (gemiddelde)
hoeveelheid uren die wij nodig hebben voor het totale advies –en bemiddelingsproces
een uurtarief, waarbij de hoogte van onze verdiensten afhankelijk zal zijn van de daadwerkelijke
hoeveelheid uren die wij aan u hebben besteed. U ontvangt hierbij van ons een factuur.
een abonnement, op basis van een vast tarief.

Onze interne beloningsbeleid
De beloning van onze medewerkers bestaat uit 100% uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij
ons bedrijf marktconform. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide
en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt mede de hoogte van de salaris.
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Uw Persoonsgegevens
Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in
gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis
van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen,
uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde
risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een
verzekering.
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en
organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen
nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring
ondertekend.
Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken.
Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële
zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van
bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.
Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies
uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers,
expertisebureaus, notarissen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren
financiële zekerheid.
Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een
bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze
derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te
voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht
zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.
Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet
ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.
a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht
verstrekken wij u kosteloos.
b) Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt,
dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk
goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan
kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw
verzoek.
d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken.
Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet
aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit
verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
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e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw
accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw
verzoek uitvoeren.
f)

Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar,
accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze
informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik
daarvan?
Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn
vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen.
Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen
en u een compleet beeld te schetsen.
Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het
gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet
onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op
wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden
beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.
Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u
mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.
Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te
gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw
persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen
om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan,
dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij
beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.
Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn
omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wat verwachten wij van u?
Om ons werk goed te kunnen doen is het van essentieel belang dat u juiste en volledige gegevens aan
ons verstrekt. Deze gegevens vormen namelijk de basis voor de totstandkoming van uw Persoonlijk
Financieel Plan. Op basis van onjuiste of onvolledige informatie kunnen zich situaties voordoen die
verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Daarnaast kunnen financiële dienstverleners op basis van hun
voorwaarden eventueel uitkeringen weigeren, contracten verbreken of overeenkomsten niet erkennen.
Ook vinden wij het erg belangrijk dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie alsmede wijzigingen van
verzekerde zaken of bestemmingen van onroerend goed tijdig aan ons en/of de verzekeraar en
geldverstrekker doorgeeft. U kunt hierbij denken aan situaties als verandering werkgever of
dienstverband, gezinsuitbreiding, samenwonen, huwelijk, echtscheiding of beëindiging samenleving,
overlijden, verhuizen etc. Alleen op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat uw Persoonlijk Financieel
Plan up-to-date blijft.
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Onze deskundigheids –en kwaliteitskenmerken
Wij zijn als kantoor bij de volgende instellingen verplicht of vrijwillig aangemeld:
Autoriteit Financiële Markten (AFM) registratienummer 12009507 | www.afm.nl;
Stichting Financiële Dienstverlening (St. FD) | www.stfd.nl;
Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) | www.kifid.nl; 300.006107
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij BAVAM / AIG Europe;
Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) | www.seh.nl;

Beëindiging relatie met ons kantoor
Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kan of wilt
maken dan heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de
betreffende financiële dienstverleners verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of
beleggingsrekeningen over te dragen naar een ander financieel advieskantoor van uw keuze. De
genoemde producten blijven dan gewoon doorlopen waardoor het niet nodig is om financiële producten
te moeten afkopen, premievrij maken of oversluiten. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de
relatie met u te beëindigen dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden.

Klachtenprocedure
Als u een klacht heeft over een afhandeling van uw dossier, over onze werkwijze in het algemeen of
over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig
mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten
worden behandeld volgens onze klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze
klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht
terecht bij het onafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een door
het ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Wij zijn wettelijk verplicht ons bij deze instantie
aan te melden. Deze KiFiD procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële
Dienstverlening. Hij gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor bemiddeling. Vooralsnog zal voor
de fase Ombudsman geen klachtengeld worden geheven. Mocht de Ombudsman niet slagen in zijn
bemiddeling, dan kan de klacht als geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze
commissie werkt met Geschillenkamers met specialismen voor verzekeringen, bank- en
hypotheekzaken, beleggingen en consumptief krediet. De kosten voor behandeling door de
Geschillencommissie bedragen voor de consument meestal € 50,- en € 100,- als de Ombudsman een
zaak (kennelijk) ongegrond heeft verklaard. Voor een procedure bij de Commissie van Beroep is het
tarief voor de consument € 500,- en voor de dienstverleners wordt een percentage-tarief gehanteerd
Indien u meer informatie wilt hebben over de KiFiD, dan kunt u terecht op de website: www.kifid.nl.

Tot slot
Wij hopen u op deze wijze duidelijk en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd over onze werkwijze
en zien u graag voor lange tijd als relatie aan ons kantoor verbonden.

Advies Voorwaarden:
Op al onze uit te voeren werkzaamheden zijn onze Advies Voorwaarden van toepassing. De Advies Voorwaarden worden samen
met deze dienstenwijzer aan u uitgereikt. Tevens treft u de Advies Voorwaarden op onze website www.tofs.nl
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