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Graag willen wij u informeren over ons bedrijf EuroFinanz. Ons bedrijf is gespecialiseerd in financiële 

dienstverlening waarbij de klant centraal staat. Dit document kan u helpen bij het maken van uw keuze. Mocht 

u gebruik willen maken van de diensten, adviezen en/of producten van EuroFinanz dan weet u wat u van ons 

kunt verwachten. Dit document is puur informatief bedoeld en zal u op geen enkele wijze tot iets verplichten. 

 

Wie zijn wij 

EuroFinanz biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van levensverzekeringen, 

schadeverzekeringen, consumptief krediet, hypothecair krediet en spaarrekeningen.  

 

Onze bereikbaarheid 

Wij zijn op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Eventueel kunt u ook met ons een afspraak maken 

buiten kantoortijden. In geval van spoed zijn wij buiten kantoortijden telefonisch bereikbaar op het nummer 

06-28842250. 

 

U kunt ons op diverse manieren bereiken: 

Vestigingsadres:    Heesbergstraat 41, 6417 AA Heerlen 

Postadres:   Postbus 6029, 6401 SB Heerlen 

Telefoonnummer:  045-5424443 

Internet:   www.findir.nl / www.eurofinanz.nl 

Mailadres:   info@findir.nl / info@eurofinanz.nl 

 

Indien u telefonisch een opdracht danwel wijzigingen doorgeeft, dient u dit schriftelijk te bevestigen (via de 

post of via de mail) om misverstanden te voorkomen.  

 

Bedrijfsgegevens 

Handelsnaam:    Financieel Direct Associatie FDA, Fa. Financieel Analist, 

Federatie van Dienstverleners en Administratiekantoren, Trippelzeker, 

Tripperzeker.nl, Woningverhuur Direct, EuroFinanz 

Statutaire naam:    Financieel Direct Associatie B.V. 

KvK-nummer:   14055966 

AFM-nummer:   12011329 

Kifid-nummer:   300.007561 

 

Wettelijke verplichtingen 

EuroFinanz beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (hierna te noemen AFM) om te 

adviseren en bemiddelen in financiële producten en/of diensten van diverse aanbieders op het gebied van 

levensverzekeringen, schadeverzekeringen, consumptief krediet, hypothecair krediet en spaarrekeningen.  

 

Wet bescherming persoonsgegevens 

EuroFinanz is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en gebruikt de door u verstrekte 

persoonsgegevens om u te kunnen adviseren over financiële producten of overige diensten. De doelen 

waarvoor EuroFinanz persoonsgegevens verwerkt zijn: het beoordelen van de (financiële en/of juridische) 

situatie en de afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen van de (potentiële) klant en de personen die tot 

diens huishouding behoren, teneinde de (potentiële) klant te kunnen adviseren (mede opstellen van een 

klantprofiel) en bemiddelingsactiviteiten uit te kunnen voeren of behulpzaam zijn bij de administratie en/of 

belastingaangiften, de behandeling, aanmaak, afdoening en archivering van documenten, het (doen) 

incasseren van de (maandelijkse) verplichtingen en het vastleggen van de gemaakte afspraken, het beoordelen 

van verzuimgegevens in het kader van werkgeversverzekeringen, het voldoen aan wettelijke verplichtingen 

(wet- en regelgeving), het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een 

betrokkene tot stand te brengen en/of met een (potentiële) klant in stand te houden dan wel uit te breiden, 

het afwikkelen en beoordelen van verzoeken tot uitkeringen en het assisteren bij de behandeling van 

schadegevallen, het periodiek informeren naar gewijzigde omstandigheden bij cliënten, het behandelen van 

geschillen en klachten (met inbegrip van procedures bij het kantongerecht) en het beoordelen van de 

(financiële) situatie van de (potentiële) klant in verband met diens (woon)wensen teneinde de klant te kunnen 

adviseren en bemiddelingsactiviteiten te kunnen uitvoeren op het gebied van onroerend goed en (ver)huur. De 
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grondslagen waarop EuroFinanz de verwerking van persoonsgegevens baseert zijn: noodzakelijk voor de 

uitvoering van de overeenkomst, ondubbelzinnige toestemming van de klant of een gerechtvaardigd doel (bijv. 

marketingactiviteiten). U heeft de mogelijkheid om aan EuroFinanz te vragen welke gegevens EuroFinanz van u 

heeft verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, kunt u deze onvolkomenheden laten corrigeren. Een overzicht 

van uw gegevens kunt u schriftelijk opvragen met een kopie van uw legitimatiebewijs. EuroFinanz zal binnen 

vier weken een schriftelijk antwoord geven op uw verzoek. Daarnaast kunt u altijd bezwaar maken tegen het 

gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden via een schriftelijk verzoek dat gericht is aan 

EuroFinanz.  

 

Onze relatie met verzekeraars 

EuroFinanz adviseert niet op basis van een objectieve analyse, maar baseert de advisering en bemiddeling op 

een beperkte analyse van de aanbieders en producten - afkomstig uit de door EuroFinanz aangehouden 

agentschappen en aansluitingen bij inkooporganisaties - die het beste bij uw profiel aansluit. Mogelijk hebben 

andere aanbieders met wie wij niet samenwerken ook producten die voor u geschikt zijn. Desgewenst kunt u 

naar deze informatie zelf op zoek gaan. Wij zijn geen productieverplichtingen aangegaan met één of meer 

aanbieders en er zijn geen financiële aanbieders die aandelen bezitten in het kapitaal van EuroFinanz of 

stemrechten hebben.  

 

Verhaalschade  

Indien u all-risk bent verzekerd of (verkeers)rechtsbijstand heeft dan zal de schade voor u worden verhaald 

indien de tegenpartij aansprakelijk is. Indien u niet verzekerd bent voor het verhalen van de door u geleden 

schade - indien u bijvoorbeeld WA en WA extra verzekerd bent - en de tegenpartij geheel dan wel gedeeltelijk 

aansprakelijk is voor uw schade dan kunnen wij zorgen voor het voeren van de schadeverhaalprocedure. De 

(administratie)kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen in beginsel €25,- (ex BTW) indien er geen discussie is 

over de afwikkeling van de verhaalsvordering. Voorgenoemde kosten zullen wij namens u verhalen op de 

tegenpartij. Indien het verhaal niet mocht slagen dan dient u - tenzij anders overeengekomen - zelf 

vervolgacties te ondernemen.  

 

Wat verwachten wij van u  

• Juiste, tijdige en volledige informatieverstrekking: wij vragen u om EuroFinanz volledig, tijdig en juist te 

informeren over alle zaken die van belang kunnen zijn ten aanzien van het advies/bemiddeling; 

• Totaalbeeld: EuroFinanz wil daarnaast ook geïnformeerd worden over de financiële producten die u 

elders heeft afgesloten zodat wij een totaalbeeld kunnen vormen van uw situatie; 

• Wijzigingen doorgeven: tevens worden wij graag tijdig geïnformeerd indien zich bijvoorbeeld 

wijzigingen voordoen in uw persoonlijke situatie (denk aan geboorte, samenwonen, huwelijk, 

echtscheiding, verhuizen, overlijden, etc) of indien er veranderingen zijn in uw inkomens- en 

arbeidssituatie; 

• Ontvangen informatie doornemen: u zult vaker informatie van ons ontvangen. Wij willen u vragen om 

alle informatie goed door te nemen en indien er vragen zijn contact op te nemen met ons. Polissen en 

contracten dient u altijd te controleren of alles juist is vastgesteld conform uw wensen. Eventuele 

fouten dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.  

 

Beloning dienstverlening EuroFinanz 

De werkzaamheden die door EuroFinanz voor u worden verricht, kunnen op de navolgende wijzen worden 

beloond. 

 

Indirecte beloning (beloning wordt ontvangen via aanbieder) 

• Door middel van provisie*.  

 

* Provisiebetaling vindt met name nog plaats ten aanzien van schadeverzekeringen en consumentenkredieten. Vanwege 

het provisieverbod is het per 1 januari 2013 voor de navolgende producten niet meer mogelijk om provisie te ontvangen: 

hypothecaire kredieten, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, individuele 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, uitvaartverzekeringen, dienstenverlening onder het nationale regime en complexe 

producten (levensverzekeringen, beleggingsverzekeringen, etc). Dit betekent dat ten aanzien van de bovenstaande 

producten enkel directe beloning mogelijk is. Onder voorwaarden is gespreide betaling mogelijk.  
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Directe beloning (betaling dient rechtstreeks aan ons te worden verricht) 

• Verrichtingentarief. Dit betreft een vast bedrag dat vooraf in samenspraak wordt afgesproken voor 

een bepaalde nader omschreven dienst en is dus niet afhankelijk van het aantal uur die wij hiervoor 

uiteindelijk nodig hebben. U heeft dus van tevoren zekerheid over de hoogte van de kosten; 

• Declaratiebasis. U kunt ervoor kiezen om ons te belonen op declaratiebasis. U betaalt ons dan 

rechtstreeks op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het 

vastgestelde uurtarief van EuroFinanz bedraagt €110,- per uur (inclusief BTW indien er geen 

assurantiebelasting is verschuldigd). Vooraf ontvangt u een schatting van het aantal uren. De 

benodigde uren kunnen echter achteraf hoger of lager uitvallen en daarmee ook de kosten.  

• Abonnementstarief. Indien u hiervoor kiest dan spreken wij vooraf een vast bedrag af dat u 

rechtstreeks aan ons dient te betalen gedurende een bepaalde periode ten behoeve van specifieke - 

nader omschreven - diensten.  

 

Combinatie directe en indirecte beloning 

• Een combinatie van directe en indirecte beloning is in beginsel mogelijk maar zal in de praktijk weinig 

voorkomen.  

 

Beëindigen van de relatie 

U kunt de relatie met EuroFinanz beëindigen. Als er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de 

verzekeraar verzoeken de verzekeringen over te dragen aan een andere adviseur die u heeft gekozen. 

EuroFinanz kan ook de relatie met u beëindigen. Ook dan kunt u de verzekeraar vragen de verzekeringen over 

te dragen aan een adviseur van uw keuze. Dit laat echter onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in 

stand blijven.  

 

Klachtenprocedure EuroFinanz 

Interne klachtenregeling  

EuroFinanz streeft naar een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. Mochten er ondanks onze inzet toch 

klachten ontstaan over onze werkwijze, over de afhandeling of over gebrekkige informatie dan kunnen deze 

klachten op diverse wijze (in persoon, via de mail, brief of telefoon) - met voorkeur schriftelijk - aan ons 

kenbaar worden gemaakt. Geef duidelijk aan wat uw klacht is zodat wij uw klacht zorgvuldig kunnen 

onderzoeken. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht zult u een ontvangstbrief ontvangen. Ons 

streven is om de klacht inhoudelijk af te wikkelen binnen een termijn van 14 dagen.  

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 

Indien wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen van uw klachten, dan kunt u uw klacht 

kenbaar maken bij het Kifid waarbij EuroFinanz is aangesloten. Informatie over het Kifid kunt u vinden op de 

website: www.kifid.nl. Postadres: Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag 

 

Burgerlijke rechter 

Tenslotte bestaat de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de burgerlijke rechter.  

 

Beloningsbeleid medewerkers EuroFinanz 

Het beloningsbeleid dat door ons wordt gehanteerd is met name gericht op het behouden van goede 

gekwalificeerde medewerkers (en indien nodig aannemen van nieuwe gekwalificeerde medewerkers) in een 

beheerste en integere bedrijfsvoering. Dit beleid zorgt ervoor dat, waar mogelijk, de medewerkers niet worden 

geprikkeld tot het onzorgvuldig behandelen van de belangen van de klanten en het daarmee niet nakomen van 

de zorgplicht. De klanten en de onderneming staan hierbij centraal. 

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van het beloningsbeleid: 

- Maatschappelijk verantwoord (ook op lange termijn); 

- Klant staat centraal; 

- Transparant en eenvoudig; 

- Voldoen aan gestelde wet- en regelgeving; 

- (Mede) gericht op passend advies van adviseur. 
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Beloningsvormen medewerkers 

Binnen ons bedrijf bestaan de volgende beloningsvormen: 

- Salaris is marktconform. Inschaling is afhankelijk van kennis, ervaring en leeftijd. Jaarlijks ontvangen de 

werknemers 8% vakantietoeslag. Loonsverhoging kan plaatsvinden. De criteria hiervoor zijn vastgelegd 

in de paragraaf beoordeling en salarisverhoging. 

- Onkostenvergoeding. De medewerkers kunnen een vaste onkostenvergoeding ontvangen. Hiervoor is 

een akkoord nodig van de directie.  

 

Beloningsvormen onderneming 

Het belang van de klant staat voorop. De adviezen die worden verleend aan de klant zijn objectief en 

onafhankelijk tot stand gekomen.  

 

Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden: 

• Beloning op basis van provisie (door aanbieder) 

• Beloning op basis van vaste fee (door klant) 

• Beloning op basis van urendeclaratie (door klant) 

• Beloning op basis van abonnement/serviceplan (door klant) 

• Combinatie van bovenstaande beloningswijzen. 

 

Risico’s  

Een onzorgvuldige behandeling van klanten kan gevolgen hebben voor: 

- De continuïteit van de onderneming; 

- Aansprakelijkheid door het onzorgvuldig behandelen van de belangen van de klant; 

- Verloop van personeel en de daarbij behorende kosten. 

 

Maatregelen en beheren van risico’s 

Onze medewerkers worden beloond door een vast marktconform salaris. De medewerkers worden dus niet 

beloond door middel van een variabel inkomen. Wij zijn van mening dat er om deze reden geen of nauwelijks 

prikkels kunnen zijn die een negatieve invloed kunnen hebben op de behandeling van de belangen van de 

klanten. Daarnaast stellen wij de eisen aan de medewerkers dat zij integer, zorgvuldig en klantgericht zullen 

handelen. De klant en het bedrijf op lange termijn staan hierbij centraal. Mochten er ondanks dit 

beleid/werkwijze toch problemen voordoen die een risico kunnen vormen voor de klantenbehandeling, dan zal 

de directie een plan van aanpak opstellen om de risico’s te beheren en verdere problemen te voorkomen. 

Daarnaast vindt jaarlijks een evaluatie plaats van dit beleid (zie evaluatie beloningsbeleid).  

 

Beoordeling en salarisverhoging 

De leidinggevende houdt jaarlijks een functioneringsgesprek. 

 

De navolgende criteria worden meegewogen in de beoordeling: 

- Deskundigheid/vakbekwaamheid; 

- Klantgerichtheid; 

- Flexibiliteit; 

- Kwaliteit adviezen; 

- Collegialiteit; 

- Commerciële resultaten en adviesvaardigheden; 

- Zelfstandigheid; 

- Motivatie; 

- Ondernemingsdoelstellingen. 

 

Loonsverhoging kan plaatsvinden indien de directie kan onderbouwen en motiveren dat de medewerker op 

grond van de beoordeling in zekere mate is vooruit gegaan op diverse bovengenoemde onderdelen zodat 

loonsverhoging redelijk is.  
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Transparantie  

Het beloningsbeleid wordt verstrekt om u een helder inzicht te geven in onze bedrijfsvoering. In dit beleid kunt 

u niet alleen zien welke vergoeding wij ontvangen voor onze diensten, maar ook hoe de medewerkers worden 

beloond die werkzaam zijn binnen ons bedrijf.  

 

Evaluatie beloningsbeleid 

Door de directie vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het beloningsbeleid, hierbij spelen diverse aspecten een 

rol: 

- Voldoet het beloningsbeleid nog aan de gestelde doelstelling en de wet- en regelgeving? 

- Hoe hebben de beloningen zich ontwikkeld afgelopen jaar? 

- Dienen de prestatiecriteria te worden herzien? 

- Zijn er medewerkers die een loonsverhoging hebben ontvangen en zo ja waarop is dit 

gebaseerd? 

 
 

 

Door het tekenen voor ontvangst, bent u op geen enkele wijze 

verplicht om gebruik te maken van onze diensten. Het document 

is immers puur informatief bedoeld. 

Voor ontvangst: 

 
 
 


