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Informatie over ons onafhankelijke financiële advies 

 

Wilt u een professioneel onafhankelijk advies dat past bij uw persoonlijke situatie en wensen of doet 

u maar wat? Bij een op maat gemaakt financieel advies komt heel wat kijken. Van inventarisatie van 

uw wensen tot het vergelijken van de gunstigste oplossing. Hieronder enige informatie die wij 

samen met u gaan doorlopen voor uw onafhankelijke persoonlijke advies. 
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Dienstenwijzer 

Dit onderdeel geeft een algemene beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen 

verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop wij worden beloond en ook over 

de hoogte van onze beloning. Dit document is bedoeld om u zo vroeg mogelijk in staat te stellen een 

bewuste keuze te maken uit de diensten en vormen van beloning. 

 

WIE ZIJN WIJ 
Ons kantoor bemiddeld en adviseert als onafhankelijk intermediair voor financiële diensten.   

 

Fop de Groot (adviseur en eigenaar) 

Veel ervaring en een degelijke inspecteursopleiding voor schade- en 

levensverzekeringen bij een grote verzekeringsmaatschappij, nog traditioneel 

opgevoed zullen we maar zeggen. Gespecialiseerd in makelaardij en hypotheken.  

 

Fop de Groot MFP CFP® (adviseur en eigenaar) 

Zeer brede opleiding van HEAO tot SPD en Master of Financial Planning tot Erkend 

Hypotheekadviseur. Dit komt door een bewuste en vroege keuze voor het financiële 

vak. Gespecialiseerd in hypotheken, financiële planning, verzekeringen en complete 

verhuisbegeleiding inclusief eventuele aankoop en verkoop van de woning. 

 

Naam en adresgegevens  

De Groot Financieel Adviseurs & Makelaars O.Z. 

Scheepmakershaven 20 

3261 KN OUD-BEIJERLAND 

Postbus 1244 

3260 AE OUD-BEIJERLAND 

 

Bereikbaarheid  

U kunt ons op verschillende manieren bereiken: 

Telefoon 0186-615233 

E-mail  fopjr@fdegroot.nl 

Internet http://www.fdegroot.nl 

 

Openingstijden 

Op werkdagen zijn de openingstijden van 9:00 uur tot 12:30 uur en 13:30 uur tot 18:00 uur. 

Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden of op zaterdag maken. 
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WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT 
Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en 

diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en 

mogen zijn. 

 

Integraal Financieel Advies 

Overzicht en inzicht verstrekken in uw financiële situatie is onze specialiteit en veelal het startpunt 

voor onze adviezen. Onze adviezen maken altijd een onderdeel uit van uw totale financiële situatie, 

zodat u de oplossing krijgt die het beste bij u past. Fop de Groot MFP is een gecertificeerd financieel 

planner. 

 

Schadeverzekeringen 

Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van 

uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u 

beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of 

aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in 

schadeverzekeringen. 

 

Levensverzekeringen 

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te 

bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering 

waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering 

zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen. 

 

Hypothecair krediet 

Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een 

belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange 

periode. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van 

de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de 

lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij 

hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in hypotheken. 

 

Consumptief krediet 

Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan 

krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering 

van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Wij 

hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in kredieten. 

 

Betalen en sparen 

Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar 

ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Wij hebben de 

bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in betaal- en spaarproducten. 
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Banksparen 

Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen 

van uw hypotheek of het opbouwen van uw pensioen. Wij beoordelen graag met u of banksparen, in 

de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u. 

 

Beleggen 

U heeft de mogelijkheid om vermogen op te bouwen via beleggingsfondsen. Wij staan u graag bij 

om te beoordelen of deze dienst geschikt is voor u en past bij uw doelstelling en risicobereidheid. 

Wanneer u besluit om in beleggingsfondsen te gaan participeren begeleiden wij u graag in het 

contact met de financiële instelling. Orders met betrekking tot beleggingsfondsen verlopen altijd 

rechtstreeks met deze instelling en nooit via ons kantoor. 

 

HOE KOMEN WIJ TOT EEN ADVIES 
Adviesvrij 

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële 

instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. 

 

Ondernemersvrijheid 

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een 

eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat 

wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. 

 

Vrije keuze van aanbieders 

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale 

vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van 

nagenoeg de gehele markt. Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij 

uw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. 

Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en 

de ervaring met de instelling hoe die zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering. 

Omdat wij op deze wijze werken, kunnen wij als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u 

optreden. 

 

HET ADVIESPROCES 
Onze dienstverlening is onderverdeeld in vier onderdelen (oriënteren, adviseren, bemiddelen en 

aanpassen), die op elkaar aansluiten maar in principe los van elkaar staan. U beslist zelf van welke 

onderdelen u gebruik wilt maken. U bent op geen enkele wijze aan dit document gebonden. Als u 

besluit om van onze diensten gebruik te maken vinden wij het belangrijk om de afspraken over 

diensten en beloning volledig en duidelijk schriftelijk vast te leggen. Dat doen wij voordat wij 

beginnen met de diensten die u hebt gekozen. 
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1. Oriënteren 

Het eerste uur is bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij 

voor u kunnen betekenen. U krijgt tijdens het eerste uur 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. 

 

2. Adviseren 

Na de oriëntatie gaan wij een grondig onderzoek uitvoeren waarbij wij ingaan op uw financiële 

positie, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uiteraard ook uw 

risicobereidheid. Aan de hand daarvan stellen wij een klantprofiel op, als uitgangspunt voor een 

gedegen en passend advies. Dit advies ontvangt u in schriftelijke vorm. Bovendien willen wij dit 

graag uitgebreid met u bespreken en toelichten. 

 

3. Bemiddelen 

Wij hebben uitstekende contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Als u 

bij die aanbieders een product wilt aanschaffen kunnen wij dat geheel voor u verzorgen. Voor 

bemiddeling is een gedegen en passend advies altijd uitgangspunt. Het is immers belangrijk dat u 

een product aanschaft dat bij uw situatie past. In de meeste gevallen zullen wij het advies hebben 

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

heeft opgesteld. In dit geval geven wij zelf geen advies en bemiddelen wij uitsluitend het door u 

gekozen product. 

 

4. Nazorg 

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

over adviseren en bemiddelen over (eventuele) aanpassing van het product vanwege gewijzigde 

omstandigheden (echtscheiding, verhuizing, wijzigen van geldlening etc.). Dit kan op basis van 

doorlopende provisie voor bijvoorbeeld kredieten en schadeverzekeringen, op basis van 

urendeclaratie en in de vorm van een doorlopend financieel plan, waarmee u direct een compleet 

overzicht over uw gehele financiële situatie heeft. Daarnaast bieden wij een doorlopende 

HypotheekCheck, waarmee wij dagelijks controleren of u kunt besparen op uw hypotheek en 

eventueel uw overlijdensrisicoverzekering. 

 

KOSTEN ADVIES 
Vanaf het eerste contact zullen wij een gespecificeerde tijdsregistratie van onze werkzaamheden 

bijhouden. Indien wij met u een vaste prijs afspreken, dan wordt de vaste prijs gehanteerd en na de 

totstandkoming van het advies of na het afsluiten van het product bij u in rekening gebracht. Als 

onze werkzaamheden voortijdig door u of door ons worden gestaakt, dan zullen wij alsnog de 

bestede tijd bij u in rekening brengen tegen een uurtarief van € 125,- per uur inclusief BTW en/of 

assurantiebelasting. Indien u tijdens het eerste half uur van ons gesprek aangeeft geen gebruik van 

onze service, diensten of producten gebruik te willen maken, dan zullen wij geen kosten bij u in 

rekening brengen. Na dit half uur brengen wij dus wel alle door ons bestede tijd bij u in rekening.  
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De kosten voor onze nazorg zijn afhankelijk van de vorm van beloning. Bij provisie is dit de 

doorlopende provisie die wij ontvangen. Hieronder leggen wij uit wat die vormen inhouden. 

 

1. Directe beloning uurtarief  

U betaalt ons een uurtarief van € 125,00 voor het hoeveelheid tijd die wij aan uw advies besteden. 

De hoeveelheid tijd zal van uw wensen en situatie afhangen. Bij deze vorm van beloning is vooraf 

een inschatting van de kosten mogelijk, maar zijn de precieze kosten pas achteraf bekend en kunnen 

die zowel lager als hoger zijn dan de inschatting. Een reële inschatting kan bij het verstrekken van de 

opdracht opgegeven worden. Overschrijding van het opgegeven aantal uren gebeurd alleen bij 

toestemming en overleg vooraf. 

 

2. Directe beloning vast bedrag 

Als u liever vooraf precies wilt weten wat u moet betalen dan kunt voor deze variant kiezen. Dit 

bedrag wordt vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. De afgesproken bedragen zijn dan 

vaste bedragen, ongeacht de tijd die wij daaraan besteden. 

 

3. Beloning door provisie 

Voor een aantal financiële producten ontvangen wij nog een provisie. Dit is bijvoorbeeld het geval 

voor schadeverzekeringen, kredieten en enkele spaarrekeningen. De provisie wordt meestal  

verrekend in de prijs van het product. De provisies verschillen zowel per aanbieder als ook per 

product. De provisie wordt op verzoek aan u bekend gemaakt. 

 

WIJ VRAGEN OOK IETS VAN U 
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij 

ook een aantal zaken van u. 

 

Juiste en volledige informatieverstrekking 

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met 

u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. 

Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt 

gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen 

die wij u geven. 

 

Totaalbeeld 

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te 

maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders 

hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is 

het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. 

Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij 

konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het 

vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket. 
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Wijzigingen doorgeven 
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van 
invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, 
een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. 
 

Informatie doornemen 

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u 

informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke 

verplichting aan u verzenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u 

zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. 

Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder 

geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of 

deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. 

 

PRIVACY 
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal 

persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. De verwerking van persoonsgegevens 

heeft ons kantoor aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Onze Privacy 

Statement en onze Privacy kaart vind u verderop in dit document. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 
Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene 

voorwaarden liggen ter inzage op ons kantoor en kunnen bij ons opgevraagd worden. Conform de 

wettelijke voorschriften beschikt ons kantoor over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De 

verzekerde bedragen voor bemiddeling in verzekeringen bedragen maximaal € 1.300.380,- per 

aanspraak en € 1.924.560,- per verzekeringsjaar. De verzekerde bedragen voor de activiteiten voor 

financiële diensten en hypotheken bedragen maximaal € 1.250.000,- per aanspraak en € 1.500.000,- 

per verzekeringsjaar. De verzekerde bedragen voor de activiteiten in het kader van Nationaal 

Regime bedragen maximaal € 500.000,- per aanspraak en € 750.000,- per verzekeringsjaar.  

 

ALS U EEN KLACHT HEEFT 
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij 

kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. 

 

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons.  

Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In 

de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. 

 

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut 

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (Kifid). 
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U kunt zich hiervoor wenden tot: 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag 

Telefoon : 0900-3552248 (10 ct/min.) 

Internet : www.kifid.nl 

 

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTERS 

Lidmaatschappen en registraties 

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: 

 Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

 ADFIZ, branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs 

 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 

 Register Masters of Financial Planning (RMFP) 

 Certified Financial Planner (CFP) 

 Federatie Financieel Planners (FFP) 

 Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) 

 Stichting Certificering voor Makelaars (SCVM) 

 VBO Makelaar, branchevereniging voor Makelaars 

 Kamer van Koophandel (nummer 50884735) 

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, 

lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 

12020983. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via 

telefoonnummer 0900-5400540 5 ct/min.). 

 

ADFIZ 

Ons kantoor is lid van Adfiz. Adfiz is een branchevereniging voor onafhankelijke financiële en 

assurantieadviseurs. De bij Adfiz aangesloten leden zijn onafhankelijk en vrij in de keuze van 

producten en aanbieders. Adfiz stelt als voorwaarde dat verzekeringsmaatschappijen geen 

eigendomsbelang of zeggenschap mogen hebben in de bij haar aangesloten leden. 

 

Register Intermediair Financiële Dienstverlening (RIFD) 

Door onze inschrijving in het RIFD onderschrijven wij de Code Integriteit en de gedragscode van het 

register. Het register waarborgt de betrouwbaarheid, kwaliteit, onafhankelijkheid en deskundigheid 

van ons kantoor. 

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over 

onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het KiFiD, 

een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij de KiFiD is 

300.014360. 
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Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) 

Erkenning door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs houdt in dat onze hypotheek-

adviseur(s) voldoen aan vakbekwaamheids- en ervaringseisen. Zij zijn dan ook opgenomen in het 

SEH-register. 

 

Register Masters of Financial Planning (RMFP) 

Fop de Groot MFP is ingeschreven in het register van Masters of Financial Planning . In dit register 

zijn Financieel Adviseurs opgenomen die titel Master of Financial Planning mogen voeren door het 

afleggen van een examen en door middel van Permanente Educatie op de hoogte blijven van actuele 

ontwikkelingen en regelgeving. 

 

Certified Financial Planner (CFP®) 

Het keurmerk CFP is de waarborg voor kennis en betrouwbaarheid van financiële adviseurs 

wereldwijd en nu ook in Nederland. Adviseurs verkrijgen dit keurmerk alleen wanneer zij een 

intensief opleidingsprogramma hebben doorlopen en aan de FPSB ethische standaard voldoen. FPSB 

Nederland biedt de consument hiermee houvast en helderheid in financiële planning en advisering. 

Fop de Groot MFP CFP® is CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®. Voor meer informatie zie 

http://www.fpsb.nl.  
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Dienstverleningsdocument : Hypotheekvraag 

Conform model toezichthouder AFM 
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Dienstverleningsdocument : Vermogen opbouwen 

Conform model toezichthouder AFM 
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Dienstverleningsdocument : Risico’s afdekken 

Conform model toezichthouder AFM 
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Dienstverleningsdocument : Pensioenvraag Werkgever 

Conform model toezichthouder AFM 
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Privacy Statement 

 

WIE ZIJN WE?   
 

De Groot Financieel Adviseurs en Makelaars O.Z. Vof heeft als kernactiviteit het adviseren over en 

het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken 

we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn: 

- Telefoon:  0186-615233 

- E-mail:  fopjr@fdegroot.nl 

- Website:  www.fdegroot.nl 

- Postadres:  Postbus 1244 te 3260 AE Oud-Beijerland.  

 

WAAROM DIT STATEMENT? 

 

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We 

moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over 

de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen 

en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we 

je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

  

1. Soorten gegevens  
  

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:  

- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;  

- leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;  

- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms 

vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);  

- gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever; 

- gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden; 

- gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen; 

- bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen); 

- gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant); 

- gegevens ingediende claims/claimhistorie; 

- (overige gegevens). 

 

1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst 

zorgvuldig, en doorgaans alleen met je toestemming. 
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2. Doelen van de verwerking van gegevens  
  

2.1 Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze 

onderneming:  

- het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;  

- het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;  

- het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;  

- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;   

- het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische 

doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;  

- het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotieactiviteiten om een relatie met een 

(potentiële) klant  tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;  

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 

- het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.  

   

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens  
  

3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw 

persoonsgegevens:  

- het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële 

dienst; 

- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het 

voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product 

dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen 

voor het bewaren van gegevens; 

- de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor 

specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken; 

- voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze 

bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw 

belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige 

uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van 

onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing. 

  

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens  
  

4.1 Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. 

Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de 

looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of 

4.2  overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen 

die voor ons gelden.  
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5. Informatie, wijziging en bezwaar  
  

5.1 Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover 

kun je altijd contact met ons opnemen.  

 

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:  

- of wij jouw persoonsgegevens verwerken;  

- de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;  

- inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;  

- bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;  

- aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;  

- beperking van jouw persoonsgegevens; 

- verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;  

- overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op 

jouw verzoek; 

- overleg met onze functionaris gegevensbescherming Fop de Groot te bereiken via 

fopjr@fdegroot.nl of telefonisch via 0186-615233; 

- vragen over de inhoud van dit Privacy statement. 

 

5.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit 

het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.  

  

6. Beveiliging van jouw gegevens  
  

6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw 

persoonsgegevens te beveiligen.  

 

7. Verstrekken van gegevens aan derden  
 

7.1 Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als 

je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet 

of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden 

van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je 

verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:  

- financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor jou een financieel 

product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; 

waarbij we je begeleiden tijdens de looptijd van het product; 

- personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd 
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- moeten worden; 

- externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, 

zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau; 

- schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis 

- notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen) 

 

7.3 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen 

dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit 

leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.  

 

8. Wijzigingen van de Privacy statement  
  

8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst  wijzigen. Op onze website 

vindt je steeds het meest actuele statement. 

  

9. Klachtrecht  
  

9.1 Bent je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan 

met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. 

 

9.2 Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  
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Privacy kaart 

 

Deze kaart geeft in vogelvlucht inzicht in hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Voor de 

uitgebreide beschrijving kun je ons Privacy Statement raadplegen. 
 

 

WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?  

 Contactgegevens 

 Identificatiegegevens 

 Gegevens i.v.m. 

dienstverband 

 Financiële gegevens 

 Gegevens i.v.m. 
financiële producten 

 Gezondheidsgegevens (in 
sommige gevallen) 

 Gegevens over 
strafrechtelijke feiten (in 
bijzonder gevallen) 

 

WAARVOOR VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?  

 Adviseren en 
bemiddelen financieel 
product 

 Uitvoeren 
overeenkomst financieel 
product  

 Voldoen wettelijke 
verplichting (zorgplicht) 

 Marketingactiviteiten 

 Relatiebeheer 

 Versturen 
nieuwsberichten 

 

 

WANNEER MOGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN? 

 

Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met jou  

 

Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten 

 

Als dit toegestaan is in kader van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wij 
uiteraard jouw belang in acht nemen  

 

Als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden 

 

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 
 Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of 

overeenkomst.  

 Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. 

. 
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HOE KUN JE CONTROLE UITOEFENEN OP VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS?  

 

Informatie of wij gegevens van je verwerken 

 

Aanpassing van gegevens 

 

Inzage in jouw gegevens 

 

Beperking van gegevens  

 

Bezwaar tegen gebruik gegevens 

 

Wissen van gegevens  

 

Overdracht van gegevens 

   

 

Let op: wij kunnen mogelijk niet in alle gevallen tegemoet komen aan een verzoek. Als dit het geval 
is, zullen we je dit gemotiveerd laten weten.  
 

 

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 
We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. 

 

 

WAT MOET JE NOG MEER WETEN?  
 Wijzigingen van de privacy statement: op onze website vind je altijd het meest actuele 

statement. 

 Klachtrecht: neem contact met ons op. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   

 

CONTACT  
- Naam kantoor: De Groot Financieel Adviseurs en Makelaars O.Z. Vof 

- Telefoon: 0186-615233 

- Email: fopjr@fdegroot.nl  

- Website: www.fdegroot.nl  

- Postadres: Postbus 1244 te 3260 AE Oud-Beijerland.  

  

Wij hebben geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.  
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Algemene Voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Groot Financieel Adviseurs, gevestigd te 

Oud-Beijerland aan de Scheepmakershaven 26, hierna te noemen: “De Groot Financieel Adviseurs”, 

en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van De Groot Financieel Adviseurs en alle 

voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde 

bestuurders en/of personen niet meer voor De Groot Financieel Adviseurs werkzaam zijn. 

 

De wederpartij van De Groot Financieel Adviseurs is degene aan wie De Groot Financieel Adviseurs 

enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft 

gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal 

hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”. 

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Groot Financieel Adviseurs 

gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door De Groot Financieel Adviseurs 

gesloten overeenkomsten waarbij De Groot Financieel Adviseurs zich verplicht tot het leveren van 

diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de 

opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst 

verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door De Groot Financieel Adviseurs zonder voorbehoud 

en schriftelijk zijn aanvaard. 

 

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden De Groot Financieel 

Adviseurs slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen De Groot Financieel Adviseurs en 

de opdrachtgever zijn overeengekomen. 

 

1.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de 

betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding 

onverkort behouden. 

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN, OVEREENKOMST, OPDRACHT ETC. 
2.1. Offertes en tarieven van De Groot Financieel Adviseurs zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk 

anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende 

verzekeraar of kredietverstrekker. 

 

2.2. Aan De Groot Financieel Adviseurs verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot 

inspanningsverplichtingen van De Groot Financieel Adviseurs, niet tot resultaatsverplichtingen, 

tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders 

blijkt. 

 

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat De Groot 

Financieel Adviseurs een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is 

begonnen. De Groot Financieel Adviseurs is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder 

opgave van redenen te weigeren. 



ONAFHANKELIJK MAATWERKADVIES 

 DIENSTVERLENINGSINFORMATIE 

 

 

 

Versie 5.4 - Pagina 37 van 42 

 

2.4. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per e-mail dan wel door het invullen van 

een daartoe bestemd formulier op de website van De Groot Financieel Adviseurs, aan De Groot 

Financieel Adviseurs heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht 

geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) De Groot Financieel Adviseurs heeft 

ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien 

opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of 

uitsluitsel van (een medewerker van) De Groot Financieel Adviseurs wenst te ontvangen, dient 

opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) De Groot 

Financieel Adviseurs heeft bereikt. 

 

2.5. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door De 

Groot Financieel Adviseurs aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer 

beschouwd als een door De Groot Financieel Adviseurs gegeven advies in het kader van een aan 

haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van De Groot Financieel Adviseurs 

het tegendeel blijkt.  

 

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN 
3.1 Het is De Groot Financieel Adviseurs toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar 

verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze 

derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever. 

 

3.2 Voor zover De Groot Financieel Adviseurs bij de uitvoering van de aan haar verstrekte 

opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van 

accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk 

tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in 

acht nemen. De Groot Financieel Adviseurs is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen 

van deze derden.  

 

3.3 De Groot Financieel Adviseurs is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, 

verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht 

ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in 

artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.  

 

ARTIKEL 4: HONORARIUM EN BETALING 
4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van 

De Groot Financieel Adviseurs wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de 

opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een 

uurtarief worden overeengekomen. 

 

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan 

de opdrachtgever doorberekend. De Groot Financieel Adviseurs is gerechtigd overeengekomen 

tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen 
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voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig 

zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van De Groot Financieel Adviseurs beïnvloeden.  

 

4.3  Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de 

factuurdatum op de door De Groot Financieel Adviseurs voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust 

dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan 

hebben dat de door hem, na bemiddeling van De Groot Financieel Adviseurs, afgesloten 

verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico. 

 

4.4  Verrekening door de opdrachtgever van de door De Groot Financieel Adviseurs 

gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan 

wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde 

tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door De Groot Financieel 

Adviseurs uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 

 

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de 

overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling 

nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de 

opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan De Groot 

Financieel Adviseurs te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de 

opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding 

van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van 

het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief. 

 

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle 

verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs 

al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van De Groot 

Financieel Adviseurs aanleiding geeft, is De Groot Financieel Adviseurs bevoegd om de levering van 

haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn 

betalingsverplichtingen heeft verschaft.  

 

ARTIKEL 5: TERMIJNEN 

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door De Groot Financieel Adviseurs 

opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te 

beschouwen als fatale termijn.  

 

ARTIKEL 6: MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER 
6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie 

verstrekken aan De Groot Financieel Adviseurs die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van 

de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of 
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opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken 

door de opdrachtgever ter beschikking van De Groot Financieel Adviseurs zijn gesteld, of indien de 

opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is De Groot 

Financieel Adviseurs bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.  

 

6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle 

door hem aan De Groot Financieel Adviseurs verschafte informatie.  

 

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GROOT FINANCIEEL ADVISEURS 
7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van De Groot Financieel 

Adviseurs alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door De Groot Financieel 

Adviseurs bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in 

het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Groot Financieel 

Adviseurs wordt uitgekeerd, inclusief het door De Groot Financieel Adviseurs te dragen eigen risico. 

Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.  

 

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Groot 

Financieel Adviseurs in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, 

contractueel en buitencontractueel, van De Groot Financieel Adviseurs  alsmede van haar 

bestuurders, haar werknemers en de door De Groot Financieel Adviseurs bij de uitvoering van de 

opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die 

aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, 

dan wel,  de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.  

 

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de 

opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

 

7.4 De Groot Financieel Adviseurs is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de 

opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de 

opdrachtgever verstrekte inlichtingen. 

 

7.5 De Groot Financieel Adviseurs is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die 

voortvloeit uit fouten in door De Groot Financieel Adviseurs gebruikte software of andere 

computerprogrammatuur, tenzij deze schade door De Groot Financieel Adviseurs kan worden 

verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur. 

 

7.6 De Groot Financieel Adviseurs is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die 

voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan De Groot Financieel Adviseurs 

verzonden (e-mail)berichten De Groot Financieel Adviseurs niet hebben bereikt. 

 



ONAFHANKELIJK MAATWERKADVIES 

 DIENSTVERLENINGSINFORMATIE 

 

 

 

Versie 5.4 - Pagina 40 van 42 

7.7 De Groot Financieel Adviseurs is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die 

voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies 

voor door hem, na bemiddeling van De Groot Financieel Adviseurs, afgesloten verzekeringen of 

voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van De Groot Financieel Adviseurs niet of niet tijdig 

heeft voldaan.  

 

7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van De Groot Financieel 

Adviseurs voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar 

ondergeschikten. 

 

7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met De Groot 

Financieel Adviseurs indien De Groot Financieel Adviseurs zelfs na deugdelijke ingebrekestelling 

toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. 

Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking 

hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden 

nagekomen. 

 

ARTIKEL 8: OVERMACHT 
8.1. De Groot Financieel Adviseurs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting 

indien dit voor De Groot Financieel Adviseurs redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten 

toedoen van De Groot Financieel Adviseurs ontstane veranderingen in de bij het aangaan der 

verplichtingen bestaande omstandigheden.  

 

8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van De Groot Financieel Adviseurs 

geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of 

tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere 

ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, 

overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere 

omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van De Groot Financieel 

Adviseurs kan worden gevergd.  

 

ARTIKEL 9: GEHEIMHOUDING EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit 

hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar 

redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. 

 

9.2 Door de opdrachtgever aan De Groot Financieel Adviseurs verstrekte persoonsgegevens 

zullen door De Groot Financieel Adviseurs niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor 

andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door 

haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover De Groot Financieel 

Adviseurs op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht 

is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. 
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9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in 

enige mailinglist e.d. van De Groot Financieel Adviseurs, zal De Groot Financieel Adviseurs de 

betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand 

verwijderen. 

 

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van De Groot Financieel Adviseurs is het 

Nederlandse recht van toepassing.  

 

10.2 De Groot Financieel Adviseurs is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.007279. Een geschil voortvloeiend uit offertes, 

aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter 

keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de 

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. De Groot Financieel 

Adviseurs conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële 

Dienstverlening te geven bindend advies. 

 

10.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten 

waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke 

rechter, is de rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.  

 

ARTIKEL 11: VERVAL VAN RECHT 
11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde 

dan ook jegens De Groot Financieel Adviseurs in verband met door De Groot Financieel Adviseurs 

verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever 

bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 
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Aanvullende betalingsvoorwaarden 

Indien deze van toepassing zijn verklaard op de Opdrachtbevestiging gelden deze 

betalingsvoorwaarden aanvullend op de Algemene voorwaarden die worden gehanteerd door De 

Groot Financieel Adviseurs en Makelaars O.Z., gevestigd aan de Scheepmakershaven 20 te 3261 KN 

Oud-Beijerland. 

 

1 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de 

factuurdatum op de door De Groot Financieel Adviseurs & Makelaars O.Z. voorgeschreven wijze. 

De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in 

rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van De 

Groot Financieel Adviseurs & Makelaars O.Z., afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen 

dekking bieden voor het verzekerde risico. 

 

2 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn 

betaalt, stuurt opdrachtgever binnen 24 kalenderdagen een schriftelijke herinnering naar 

opdrachtgever, met het verzoek de verschuldigde bedragen alsnog binnen 8 kalenderdagen na 

dagtekening van de herinnering te voldoen op de door opdrachtnemer voorgeschreven wijze. 

 

3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de in de herinnering aangegeven 

termijn heeft voldaan, stuurt opdrachtgever binnen 37 kalenderdagen een schriftelijke 

aanmaning naar opdrachtgever, met het verzoek de verschuldigde bedragen alsnog binnen 8 

kalenderdagen na dagtekening van de aanmaning te voldoen op de door opdrachtnemer 

voorgeschreven wijze. Deze aanmaning geldt tevens als waarschuwing voor het feit dat 

opdrachtgever over zal gaan tot het ter incasso uit handen geven van de vordering ingeval de 

betaling mocht uitblijven binnen de in de aanmaning gestelde termijn, een en ander op grond van 

de algemene voorwaarden. 

 

4 Indien ook binnen de in de aanmaning aangegeven termijn geen betaling door opdrachtgever 

volgt, stuurt opdrachtgever binnen 50 kalenderdagen een schriftelijke ingebrekestelling naar 

opdrachtgever, met de eenmalige mogelijkheid voor een spoedige afwikkeling zonder verdere 

incassomaatregelen door de vordering verhoogd met  € 15,00 administratiekosten middels een 

telefonische overboeking en binnen 2 werkdagen na dagtekening van de ingebrekestelling te 

voldoen op de door opdrachtnemer voorgeschreven wijze schrijven. Bij het achterwege blijven 

van de betaling binnen 2 werkdagen na dagtekening van de ingebrekestelling zal onmiddellijk een 

incassoprocedure zal worden gestart op grond van artikel 4.5 van de Algemene voorwaarden. 

 

 


