
 
 

ADVIES- EN SERVICE OVEREENKOMST 
 
Uw persoonlijke gegevens 
 
Naam  :…………………………………………. Adres :………………………………………….. 

Postcode :…………………………………………. Plaats :………………………………………….. 

Telefoon :…………………………………………. E-mail :………………………………………….. 

Geb.dat. :…………………………………………. Banknr.:…………………………………………. 
  
 
Welk abonnement is met u afgesproken? 
 
Soort serviceabonnement   O JE Basis Service    € 15,- p.m. 

 O JE Middel Service  € 25,- p.m. 

 O JE Full Service       € 35,- p.m.  

 O  …………………     € …...p.m. 

Ingangsdatum                    :  ………………………………… 

Vervaldatum                       :  …………………………………voorts voor 12 maanden doorlopend 

 
Waar geeft deze overeenkomst u recht op? 
 
Wij vinden het van belang om onze werkwijze transparant aan u te communiceren. Met de 
bemiddelingsovereenkomst heeft u recht op het feit dat wij meerdere bemiddelingsdiensten in opdracht van 
u zal verrichten of reeds heeft verricht. Deze diensten bestaan onder ander uit het doen van een oriëntatie, 
inventarisatie, analyse en geven van advies over uw financiële situatie en/of verzekeringen. Wat de precieze 
inhoud van onze dienstverlening behorende bij deze overeenkomst is, vindt u in de bijlage. 
 
Wat is verder voor u van belang?  
 

• Om de overeenkomst helder en overzichtelijk te houden, hebben wij de standaard zaken die voor ons en 
u gelden vastgelegd in de adviesvoorwaarden (2011). Deze kunt u downloaden via onze website of 
desgewenst bij ons opvragen. 

• De genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W. en/of assurantiebelasting indien van toepassing. 
• De incasso van de vergoeding wordt verzorgd door Factua B.V. Wij hebben voor Factua gekozen om 

onze incasso’s te verzorgen, aangezien zij instaan voor een voordelige, veilige en correcte manier van 
factureren. 

 
 
Voor akkoord: 
 
 
Plaats:………………………………………………  Datum:……………………………………………. 
 
 
 
Handtekening:…………………………………….  Handtekening:…………………………………… 
[intermediair]      [klant] 



 

 
 
 
 
 
MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO   
 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan JE Assurantiën en 
Hypotheken  om de overeengekomen vergoeding af te schrijven van zijn bank-/gironummer in 
overeenstemming met de richtlijnen bank-giro incasso. Afschrijving zullen op de begin van de 
maand plaatsvinden. Indien een overeenkomst ingaat op een andere datum dan de eerste dag van 
een maand zal de eerste afschrijving het restant van de betreffende maand omvatten plus de 
verschuldigde vergoeding voor de eerstkomende maand. 
 

Hiermee machtigt ondergetekende ……………………………. tot het automatisch incasseren van 
de vergoeding voor het de ADVIES- EN SERVICE OVEREENKOMST ( service abonnement) 
Op deze machtiging is een terugboekingtermijn van 60 werkdagen van toepassing. 

 

naam abonnee  : …………………………………………….………………………………………… 

 

Straatnaam en huisnummer : …………………………………………….………………………………………… 

 

Postcode en plaatsnaam : …………………………………………….………………………………………… 

 

Bank- / gironummer  : …………………………………………….………………………………………… 

 

Ten name van   : …………………………………………….………………………………………… 

  

Bij (naam bank)  : …………………………………………….………………………………………… 

 

Te (plaats bank)  : …………………………………………….………………………………………… 

 
Handtekening voor akkoord met automatische incasso:  
 
 

…………………………………………….………………………………………… 
 
 
 


