
  

Anders betalen voor financieel advies?
Weet wat u koopt!

Wij zijn lid van Adfiz. Branche-vereniging van onafhankelijke financiële adviseurs.

Vanaf 1 januari 2013 betaalt u voor bepaalde 
producten* anders voor de verkoop van die 
producten bij banken en verzekeraars en voor het 
advies van onafhankelijk adviseurs. Voortaan 
krijgt u voor hypotheekadvies bijvoorbeeld een  
aparte rekening.

Was advies dan niet altijd gratis? Nee, dat leek zo, 
maar de prijs van het advies was opgenomen in 
de prijs van het product. Bij een verzekering in de 
premie. Bij een hypotheek in de rente. Vanaf  
1 januari  is er dus een aparte prijs voor de 
financiële dienst en een aparte prijs voor het 
product. 

Wat krijgt u voor de prijs die u voor de financiële 
dienst betaalt? Dat maakt nogal verschil.  
De ene financiële dienst is de andere niet.  
Aan u de keus. 

Dan moet u wel weten wat de verschillen in 
dienstverlening zijn. In de tabel hebben wij de 
belangrijkste verschillen in kaart gebracht tussen 
verkoop bij de bank en verzekeraar of het advies 
van een onafhankelijk adviseur.

Wilt u nader weten wat onafhankelijk advies u kan 
opleveren? Neem geheel vrijblijvend contact met 
ons op.

Wij zijn u graag van dienst. 

Verschillen tussen verkoop en advies: 
Directe verkoop via  
medewerker van bank  
of verzekeraar

Advies van een  
onafhankelijk adviseur

Kan een eigen financieel product aanbieden en de aanschaf voor u regelen

Kan u adviseren welk soort product bij u past

Kan van elke aanbieder een financieel product aanbieden en voor u aanschaffen

Kan producten van verschillende aanbieders vergelijken op prijs

Kan producten van verschillende aanbieders vergelijken op voorwaarden

Kan u adviseren welk product qua prijs en voorwaarden het beste bij u past

Kan verschillende aanbieders vergelijken op het maken van fouten, wijze van uitkeren etc.

Kan voor u opkomen richting de aanbieder als er iets fout gaat

Kan u bijstaan richting de aanbieder als de schade onvoldoende wordt uitgekeerd

Kan tijdens de looptijd in de gaten houden of (nieuwe) producten van andere aanbieders 

beter bij u passen 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

*  Dit geldt voor complexe producten, hypothecair krediet, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, individuele inkomensverzekeringen en beleggingsfondsen.
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