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Wie zijn wij?
Na 12 jaar bij verschillende banken en verzekeraars te hebben gewerkt wilden we
het graag meer op onze eigen manier doen: onze klanten tegen een scherp tarief
snel en goed van dienst zijn door zo digitaal en modern mogelijk te werken.
Vanuit die wens zijn we in 2018 gestart met Melvin Financiële Diensten. We helpen
je graag bij het maken van belangrijke beslissingen in je leven, zoals bijvoorbeeld
het kopen van een huis. Door het gemak van de technologie zoveel mogelijk te
benutten kunnen we onze klanten snel helpen voor een goed tarief. Wij ontzorgen
onze klanten op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen.
Bereikbaarheid
Naam:
Adres:
☎:
:
🌍:
📧:
:
:

Melvin Financiële Diensten
Roerstraat 54, 4535 GM Terneuzen
0115 233 000
06 42 22 24 91
www.melvinfinancielediensten.nl
info@melvinfinancielediensten.nl
facebook.com/melvinfinancielediensten/
@melvin_financiele_diensten

Werkwijze
Heb je advies nodig? Wij helpen je als volgt:
- Oriëntatie: wij maken een inventarisatie van je persoonlijke omstandigheden,
wensen en behoeftes en de risico’s waar je mee te maken hebt.
- Advies: We gaan voor jou als tussenpersoon aan de slag en wij bekijken welke
verzekeringen en/of financiële producten het beste aansluiten. Samen
selecteren wij het financiële product dat het beste bij jouw persoonlijke situatie
past. Daar vragen we vervolgens de offerte aan.
- Begeleiding: wij administreren en beheren jouw lopende producten en
begeleiden de contacten tussen jou en de verzekeraar en/of geldverstrekker.
- Nazorg: graag gaan we met onze dienstverlening aan jou een stap verder dan
de wettelijke verplichte nazorg. Hiervoor bieden wij een abonnement aan.
Welke producten bieden wij aan?
1. Hypotheken
2. Overlijdensrisicoverzekeringen
3. Particuliere schadeverzekeringen
4. Zakelijke schadeverzekeringen
5. Levensverzekeringen
6. Lijfrenteverzekeringen
7. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
8. Pensioenproducten
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Onafhankelijk
Wij zijn niet verbonden aan een verzekeringsmaatschappij of een bank. Daarom zijn
wij volledig vrij in de keuze van de (financiële) producten die wij jou aanbieden.
Omdat het voor onze beloning niet uitmaakt bij welke partij we jouw financiële
zaken onderbrengen kunnen we echt onafhankelijk adviseren. Wij hebben namelijk
geen verplichtingen om producten bij bepaalde partijen onder te brengen.
Deskundigheid
De kwaliteit van onze dienstverlening is gebaseerd op onze kennis, kunde en
ervaring. Wij zijn allemaal in het bezit van de benodigde vakdiploma’s en houden
onze vakkennis actueel bij door regelmatige (bij)scholing. Ook houden we onszelf
wekelijks op de hoogte van actuele vakkennis. Voor het bemiddelen in financiële
producten hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Lidmaatschappen en registraties:
Wij zijn aangesloten bij:
− AFM: Autoriteit Financiële Markten onder vergunningsnummer 12045826
− KvK:
Kamer van Koophandel onder nummer 71290052
− Kifid: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening onder nummer 300.017067
− OvFD: Organisatie van Financiële Dienstverleners
− SEH: Stichting Erkend Hypotheekadviseur
Wet bescherming persoonsgegevens
Alle gegevens die wij verzamelen om tot een goed advies te komen verwerken wij
netjes en discreet. Hierin volgen wij de regels en richtlijnen van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Wij doen er alles aan deze gegevens veilig te
administreren.
Wat verwachten wij van jou?
Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben wij ook jouw medewerking
nodig. Het is belangrijk dat je ons juist en volledig informeert. Alleen dan kunnen wij
een juist en passend advies geven. Als je ergens anders financiële producten hebt,
is het van belang dat wij hiervan op de hoogte zijn. Dat is noodzakelijk om te
voorkomen dat je verzekeringspakket incompleet is, onder- of oververzekering of
dubbele producten. Geef je wijzigingen ook aan ons door? Bijvoorbeeld een
verhuizing, samenwonen, huwelijk, scheiding, geboorte of overlijden. Denk
bijvoorbeeld ook aan een verbouwing, verandering van beroep of beëindiging van
een bedrijf. Daarnaast verwachten we dat je eventuele schades gelijk aan ons
meldt, zodat we je op tijd kunnen helpen.
Klachtenregeling:
Door korte lijnen, een open en directe communicatie en een deskundige
werkhouding hopen wij klachten te voorkomen. Heb je toch een klacht? Laat het
ons dan zeker even weten! Door er samen over te praten kunnen we vast al tot een
goede oplossing komen. Komen wij er samen niet uit? Dan kun je jezelf richten tot
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het KiFiD. Zij zullen je klacht als onafhankelijke derde in behandeling nemen. Je
kunt het KiFiD hier bereiken:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag.
Beëindiging van de relatie
Je hebt het recht om op ieder moment de relatie met ons te beëindigen. Je kan dan
de verzekeringsmaatschappij of geldvertrekker vragen om de lopende producten
over te dragen aan een andere adviseur. Ook wij kunnen het initiatief nemen om
de relatie te beëindigen. De huidige producten blijven dan wel bestaan maar de
zorgplicht gaat dan over naar een andere adviseur.
Hoe worden wij betaald?
Het eerste kenningsmakings- /oriëntatiegesprek is bij ons altijd gratis. Na het
oriëntatiegesprek bepaal je welke diensten je bij ons af wilt nemen. Daarbij kun je
kiezen uit (een combinatie van) onderstaande manieren van beloning:
1. Provisie
Voor schadeverzekeringen bestaat onze vergoeding veelal uit provisie. Deze
wordt door de verzekeringsmaatschappij aan ons uitbetaald. De provisie is
opgenomen in de premie van de schadeverzekeringen welke je via onze
bemiddeling afsluit. Als wij rechtstreeks kosten in rekening brengen geven
wij dit vooraf schriftelijk bij je aan.
2. Eenmalig bedrag
Voor zogenaamde “complexe producten” zoals hypotheken, levens-,
arbeidsongeschiktheids – en uitvaartverzekeringen rekenen wij advies- en
bemiddelingskosten. De exacte kosten spreken we samen af in een
opdrachtovereenkomst, zodat jij als klant vooraf precies weet waar je aan
toe bent.
3. Serviceabonnementen
Over onze dienstverlening in de toekomst maken we duidelijke afspraken
met elkaar. Standaard krijg je bij ons uiteraard de nazorg waar je wettelijk
recht op hebt. Om je nog beter te kunnen helpen bieden we daarnaast een
serviceabonnement aan. Voor een vast bedrag per maand houden we dan
je financiële situatie in de gaten en leveren wij bepaalde diensten. Zo wordt
er regelmatig gekeken of de gekozen producten nog bij je passen. Bij het
afsluiten van producten ontvang je van ons een duidelijk overzicht wat je
krijgt bij het serviceabonnement en wat de kosten hiervan zijn. Door middel
van het tekenen van een overeenkomst sluit je het abonnement af. Volgt er
uit deze monitoring een advies voor wijziging of afsluiten van een product,
dan betaal je voor het wijzigen of afsluiten advieskosten. Ook daarover
word je duidelijk geïnformeerd.
Vragen of opmerkingen?
Bel ons gerust, wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0115 -233 000.
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