Dienstverleningsdocument Van den Hoven Assurantiën
Wie zijn wij?
Al ruim 30 jaar staat Van den Hoven Assurantiën garant voor een persoonlijke benadering en een advies op
maat. Met 5 erkend hypotheekadviseurs op onze vestigingen in Berkel-Enschot en Rijen zijn wij in staat om u
op een deskundige wijze te adviseren over de financiering van uw woning. Onafhankelijkheid staat bij ons hoog
in het vaandel!
Van den Hoven Assurantiën en Makelaardij kan u van dienst zijn op de volgende gebieden:
• Hypotheken
• Schade- en Levensverzekeringen
• Pensioenen
• Bancaire producten (RegioBank)
• Consumptief krediet
• Makelaardij
Onze bemiddeling op het gebied van hypotheken
Omdat onafhankelijkheid bij ons hoog in het vaandel staat, werken wij samen met een behoorlijk aantal
hypotheekverstrekkers. Met deze hypotheekverstrekkers hebben wij een rechtstreekse aanstelling. Wij hebben er
bewust voor gekozen om samen te werken met een aantal kernleveranciers, waardoor wij uitstekend in staat zijn
om u op een onafhankelijk en objectief manier van dienst te zijn.
Wat kunt u van ons verwachten?
Een transparant en onafhankelijk hypotheekadvies is opgebouwd uit 4 fasen. Deze fasen dienen door ons samen
met u te worden doorlopen om uiteindelijk te komen tot een volledig en juist advies. Het betreft de volgende 4
fasen:
Fase 1: kennismakings- en inventarisatiefase
In deze fase maken wij met u kennis en informeren wij u over onze werkwijze. Tevens informeren wij u over de
manier waarop wij beloond worden voor onze dienstverlening en wordt onze bemiddeling vastgelegd in een
bemiddelingsovereenkomst, die door beide partijen wordt getekend.
Tevens maken wij in deze fase een scan van uw persoonlijke situatie en brengen wij uw doelstellingen,
behoeften en risicobereidheid in kaart. Deze informatie wordt vastgelegd in een persoonlijk klantprofiel, welke
als basis geldt voor de vervolg fasen. Aan het einde van de inventarisatiefase ontvangt u een exemplaar van uw
persoonlijke klantprofiel.
Fase 2: de analysefase
Tijdens de analysefase brengen wij uw financiële risico’s en mogelijkheden in kaart. Ook informeren wij u over
de verschillende hypotheekvormen en de fiscale aspecten van een eigen woningschuld. Aan het eind van deze
fase ontvangt u van ons een samenvatting met alle uitgangspunten, welke de basis is voor ons uiteindelijke
advies.
Fase 3: de adviesfase
Op basis van uw persoonlijke klantprofiel en de eerdergenoemde samenvatting brengen wij een advies uit. Dit
advies bevat de uitkomst van de haalbaarheid van uw doelstellingen en een oplossing voor de risico’s die u
gedurende de looptijd van uw hypotheek loopt. Als u ons advies volgt, zullen wij de hypotheekofferte aanvragen
bij de geldverstrekker die het beste aansluit op uw wensen en behoeften. Ook zullen wij voor het afdekken van
de risico’s een passende verzekeringsoplossing aandragen.
Vervolgens zullen wij uw hypotheekaanvraag begeleiden tot het moment dat de hypotheek passeert bij de
notaris. Zo zullen wij zorgen dat alle benodigde stukken tijdig worden aangeleverd en beoordeeld, zullen wij een
taxatie-opdracht verzorgen, regelen wij eventueel de bankgarantie en houden wij nauw contact met de
geldverstrekker en de notaris om alles in goede banen te leiden.
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Fase 4: de nazorg
Nadat de hypotheek is gepasseerd, kunt u bij ons terecht voor vragen over uw lopende hypotheek, alsmede voor
advies op het moment dat uw persoonlijke situatie wijzigt. Ook kunnen wij u adviseren aan het einde van uw
rentevast periode en kunnen wij u informeren over relevante wijzigingen en marktontwikkelingen.
“Execution Only”
Ook kunnen wij bemiddelen bij het afsluiten van een hypotheek, waar geen advies van onze kant aan ten
grondslag ligt, de zogenaamde “Execution Only”. De eerder genoemde adviesfasen zijn daarbij uiteraard niet
van toepassing.
Wat verwachten wij van u?
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, verwachten wij van u dat u ons tijdig, volledig en juist informeert over
alle zaken die in het kader van ons advies en het afsluiten van de uiteindelijke hypotheek van belang zijn. Het
betreft hier in het bijzonder informatie over uw persoonlijk levenssituatie, inkomens- en arbeidssituatie en over
uw financiële situatie.
Tevens dient u relevante wijzigingen in bovengenoemde situaties direct aan ons door te geven.
Hoe worden wij beloond?
Voor onze bemiddeling en advisering brengen wij een bemiddelingsfee in rekening. Een overzicht van deze
beloning vindt u in bijlage 1 van dit dienstverleningsdocument.
Wij zullen de geldverstrekker verzoeken om ons geen afsluit- en/of doorlopende provisie over de hypothecaire
geldlening uit te betalen. In de meeste gevallen betekent dit dat u geen afsluitprovisie verschuldigd bent aan de
geldverstrekker.
Voor de aanvullende voorzieningen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid brengen wij u geen
afzonderlijke fee in rekening. Onze beloning hierbij bestaat uit een afsluit- en/of doorlopende provisie welke wij
in veel gevallen van de verzekeraar ontvangen.
Ook in de fase nadat de hypotheek is gepasseerd, de zogenaamde nazorgfase, zijn wij u graag van dienst. Voor
onze werkzaamheden in deze fase werken wij op uurbasis. Ons uurtarief bedraagt € 125,- (excl. BTW). Alvorens
onze werkzaamheden in de nazorgfase aan te vangen, zullen wij eerst een inschatting maken van de te werken
uren en u hierover nader informeren.
Beëindiging van de relatie met Van den Hoven Assurantiën
U heeft ten alle tijde het recht om de relatie met ons kantoor te beëindigen. Afhankelijk van de fase waarin onze
dienstverlening zich bevindt brengen wij u kosten in rekening. Deze kosten zijn als volgt:
- Bij beëindiging van de dienstverlening aan het einde van fase 1 (de kennismakings- en
inventarisatiefase brengen wij GEEN kosten in rekening.
- Bij beëindiging van de dienstverlening aan het einde van fase 2 (de analysefase) brengen wij een
bedrag in rekening van € 1.250,-. (excl. 19% BTW)
- Bij beëindiging van de dienstverlening tijdens fase 3 (de adviesfase) kennen we 2 meetmomenten:
Beëindiging na ontvangst van het adviesrapport: € 2.000,-. (excl. 19% BTW)
Op het moment dat wij daadwerkelijk voor u een offerte aan gaan vragen bij een willekeurige
geldverstrekker brengen wij het volledige honorarium in rekening. Over dit honorarium is GEEN BTW
verschuldigd.
Wat te doen bij klachten?
Klachten met betrekking tot onze dienstverlening horen wij graag direct van u. Wij nemen alle klachten serieus
en zullen in onderling overleg tot een passende oplossing proberen te komen. Indien dit onverwijld niet tot
tevredenheid mocht lukken dan kunt u uw klacht voor leggen bij
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is te bereiken via:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Tel.: 0900 – 355 22 48
E-mail: consumenten@kifid.nl
Website : www.kifid.nl
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Onze 5 hypotheekadviseurs zijn allemaal SEH-erkend. Voor klachten over onze werkzaamheden met betrekking
tot hypotheken verricht door een SEH-erkend adviseur kunt u ook terecht bij de Stichting Erkenningsregeling
Hypotheekadviseurs:
Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
Postbus 1321
1000 BH AMSTERDAM
Tel.: 020 – 428 95 73
Fax: 020 – 428 95 74
E-mail: bureau@seh.nl
Website: www.seh.nl
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Bijlage 1 : overzicht advies-/bemiddelingstarieven per 01-01-2012

Hypotheek-activiteit
Hypotheekadvies i.v.m. aankoop woning
Nieuwe hypotheek i.v.m. aankoop met of zonder overbruggingskrediet
Meeneem-/verhuisregeling, met of zonder verhoging, met of zonder overbruggingskrediet
Enkel overbruggingskrediet
Hypotheek met starterslening of koopsubsidie

€ 2.950,00
€ 2.950,00
€ 1.250,00
€ 3.250,00

Hypotheekadvies i.v.m. omzetting / oversluiting van uw huidige hypotheek
Omzetting bij huidige geldverstrekker, met of zonder bijverband, met of zonder verhoging
Oversluiting naar andere geldverstrekker, met of zonder bijverband, met of zonder verhoging

€ 1.250,00
€ 2.950,00

2e Hypotheken
Opname binnen huidige inschrijving (aflossingsvrij/annuïteit) Execution Only
Opname binnen huidige inschrijving (incl. advies)
Nieuwe hypotheek, incl. hypothecaire inschrijving (aflossingsvrij/annuïteit) Execution Only
Nieuwe hypotheek, incl. hypothecaire inschrijving (incl. advies)
2e hypotheek, waarbij 1e hypotheek elders Execution Only
2e hypotheek, waarbij 1e hypotheek elders (incl. advies)

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 750,00
€ 1.250,00
€ 1.000,00
€ 2.950,00

Hypotheekadvies bij relatiebreuk/echtscheiding (bestaande hypotheekrelatie)
Omzetting huidige hypotheek met ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, exclusief verhoging
Omzetting huidige hypotheek met ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, inclusief verhoging
Herfinanciering, volledig nieuwe hypothecaire geldlening

€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 2.950,00

Hypotheekadvies bij relatiebreuk/echtscheiding (geen bestaandehypotheek relatie)
Omzetting huidige hypotheek met ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, exclusief verhoging
Omzetting huidige hypotheek met ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, inclusief verhoging
Herfinanciering, volledig nieuwe hypothecaire geldlening

€ 2.950,00
€ 2.950,00
€ 2.950,00

Versie 01-2012

