Wij behartigen graag uw belangen
op het gebied van financiële diensten
Elke consument krijgt er mee te maken. Financiële diensten zoals verzekeringen, sparen, lenen en hypotheken.
Het aanbod is groot. Maar welk financieel product past nu goed bij uw wensen en behoeften?
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Na analyse van uw persoonlijke situatie adviseren wij u
de financiële producten die aansluiten bij uw situatie. De selectie maken wij uit het brede aanbod dat op de
Nederlandse markt verkrijgbaar is.
Wij beloven u dat wij ons zullen inspannen om uw belangen op het gebied van financiële diensten goed te behartigen. Op onze
dienstverlening is de Wet financiële dienstverlening van toepassing. Op grond van deze wet zijn wij verplicht zakelijk een aantal
gegevens over ons kantoor te verstrekken. Natuurlijk voldoen wij graag aan deze wettelijke verplichting. Vandaar deze
informatie. Eigenlijk willen wij u nog veel meer vertellen over ons kantoor, maar het gaat niet om ons maar om u. Dus heeft u
verdere vragen over ons kantoor, stel deze dan gerust. Wij zijn trots op ons kantoor en vertellen u graag alles wat u wilt weten.
Tot ziens!
Dienstenwijzer
Onderstaand geven wij u kort informatie over onze dienstverlening.
Naam en adres
Onze gegevens luiden: Slosser Verzekeringen & Hypotheken BV • Smithlaan 49 •6135 JL Sittard
telefoon 046 - 433 93 05 • fax 046 - 426 23 59 • info@tonslosser.nl • www.tonslosser.nl.
Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12004817.
Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
• Levensverzekeringen
• Schadeverzekeringen
• Consumptief krediet
• Hypothecair krediet
• Betalen en Sparen
• Elektronisch geld
• Beleggingsobjecten
• Effecten/Beleggen
• Zorgverzekeringen
Ons kantoor heeft de vergunning om u te adviseren in:
•Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
Klachten
Indien u onverhoopt een klacht over onze dienstverlening hebt, vragen wij u dit ons direct te laten weten.
Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Adviesvrij
Ons kantoor is niet gebonden om een bepaald percentage financiële producten onder te brengen bij één of meer
specifieke banken of verzekeringsmaatschappijen.
Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren.
Wij werken met een aantal voorkeursmaatschappijen en we bepalen zelf wie dat zijn. We zijn dus volledig vrij in
onze advisering.
Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden werden in het verleden gefinancierd door de bank of verzekeraars waarmee wij u in
contact brachten. Vanaf 2013 is het echter niet meer toegestaan afsluitprovisie te ontvangen en zijn wij verplicht onze kosten
rechtstreeks bij u in rekening te. De kosten die wij bij aanvragen, handelingen en/of beheer in rekening brengen kunt u vinden
op site www.tonslosser.nl

