
 

Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. 
 

Waarom biedt Von Pickartz Advies aan haar cliënten een Serviceabonnement aan? 

De financiële dienstverlening in Nederland is  drastisch veranderd  op basis van een algeheel provisieverbod, 

gebaseerd op de Wet op het financieel Toezicht ( WfT). Deze nieuwe wetgeving is op 1 januari 2013 ingevoerd.  

Daarnaast zijn de laatste jaren, door gewijzigde wet- en regelgeving, de administratieve lasten fors 

toegenomen. Vergoedingen die wij van banken en verzekeraars ontvingen zijn wettelijk niet meer toegestaan.  

Het wegvallen van deze vergoedingen, inkomsten voor onze kostendekking, zijn er de reden van dat wij deze 

kosten rechtstreeks bij onze cliënten in rekening moeten brengen, voor zover wij dat al niet deden.  

 

Doelstelling van de veranderende wetgeving is, om nog beter te waarborgen dat u als cliënt een onafhankelijk 

advies krijgt en volledige inzage heeft in de verdiensten van een financiële dienstverlener. Met ons 

serviceabonnement voldoen wij hieraan en houden wij gelijktijdig service en nazorg alsmede financieel advies 

voor onze cliënten betaalbaar.   

 
Welke voordelen biedt het serviceabonnement u?  
Met ons serviceabonnement krijgt u -voor een vast maandelijks bedrag-  de persoonlijke en deskundige service 

en nazorg voor de producten die u bij ons afgesloten heeft. Zo kunt u zonder bijkomende kosten voor al uw 

financiële vragen onbeperkt gebruik blijven maken van onze telefonische helpdesk. Daarnaast ontvangt u als 

abonnee een beduidend lager tarief voor onze overige dienstverlening.  Een compleet overzicht van alle 

voordelen en kortingen treft u aan op  de  informatiekaart Serviceabonnement.   

 
Ben ik verplicht om het serviceabonnement af te sluiten? 
Nee, u kunt ook zonder abonnement alle diensten van Von Pickartz Advies  afnemen. Zonder 

serviceabonnement zijn de gereduceerde tarieven niet op u van toepassing. Service en nazorg voor alle 

lopende zaken zoals bijvoorbeeld uw hypotheek of levensverzekering alsmede administratieve handelingen 

zullen wij zonder serviceabonnement  bij u in rekening moeten brengen tegen een adviestarief van 

 € 125,- (excl. Btw) per uur of € 151,25 (incl. Btw) per uur. ( binnendienst € 80,- excl. Btw)  

 

Wie kunnen er allemaal gebruik maken van het serviceabonnement?  
Alle inwonende gezinsleden kunnen gebruik maken van uw abonnement. Zo gelden bijvoorbeeld de 

gereduceerde tarieven voor advies en bemiddeling ook voor uw kinderen als zij de eerste eigen woning 

aankopen, of een levensverzekering af willen sluiten.  

 

Wat kost het serviceabonnement?                                                                                                                                           
U betaalt  € 16,75 per maand incl. btw.   

Heeft het serviceabonnement een minimale looptijd of opzegtermijn?  
Er is geen minimale looptijd voor uw serviceabonnement. U kunt direct gebruik maken van alle voordelen. U 

kunt uw abonnement op elk moment beëindigen. De opzegtermijn is 1 maand. Indien anders met u afgesproken 

zal dit schriftelijk vastgelegd worden.  

 

Uw reactie 
Indien u gebruik wenst te maken van het serviceabonnement ontvangen wij uw reactie graag telefonisch- of per 

e-mail. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een inschrijvingsformulier, een incassomachtiging en de 

voorwaarden voor ons abonnement. 


