Wie zijn wij?

Wij zijn adviseurs op het gebied van financiële diensten. Wij hebben ons met
name gespecialiseerd in de dienstverlening voor woonboten en drijvende
woningen, recreatieve als permanente bewoning en de specifieke verzekeringen
die daarbij benodigd zijn. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie te
maken van de risico's waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na
welke risico's verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke
producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke
omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen
u en de verzekeringsmaatschappijen.

Bereikbaarheid
Wij zijn van maandag tot en met zaterdag bereikbaar tussen 9.00 uur en
20.00 uur.

Onze diensten
Wij kunnen u adviseren op het gebied van:
1. schadeverzekeringen.
Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt in het
geval er bijvoorbeeld brand uitbreekt in uw woning , woonboot of schip. Er
schade is door inbraak, u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die door het
losraken van uw (woon-)boot wordt veroorzaakt en alle overige zaken die
verband houden met uw bezit.
2. verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw
gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
3. levensverzekeringen.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een
aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of
ander toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn : koopsompolis,
studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek
of financiering.
4. hypotheken.
Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop
van uw woning of woonark aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële
mogelijkheden.

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen wij gegevens niet
zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Wat verwachten wij van u?
1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij
verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens
verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken
dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op
grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade
deze niet of niet geheel te vergoeden.
2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat
weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van
onder- of juist oververzekering.
3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met
betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons
doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's
onverzekerd blijven.
4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende
onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging
van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering
van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van
of wijziging in elders lopende verzekeringen.
5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in
contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte.
Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse
communicatie met de verzekeraar.

Afspraken rond premiebetaling
1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet
tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij
schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde
premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen
aan u in rekening worden gebracht.
2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig,
zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of
gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de
verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

Incasso door verzekeraar
1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van
uw bank- of girorekening te laten schrijven.
2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is
bekendgemaakt.
3. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

4. Premies worden in principe per jaar betaald.
5. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of
….maandelijks te betalen .
6. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u
….daarover ingelicht.
7. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van
….de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin
….adviseren en bijstaan.

Onze relatie met verzekeraars
1. Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van
verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren.
2. Op grond van onze relatie met meerdere maatschappijen zullen wij vooral
geschikte verzekeringen van deze maatschappijen adviseren die voor uw
specifieke situatie in aanmerking komen.

Hoe worden wij beloond?
Beloning op basis van provisie
Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering
gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in
rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd
waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u
hierover vooraf.
Beloning op basis van declaratie
1. Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij
vooraf met u hebben overlegd.
2. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel
de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.
3. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen
opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit
heeft.
4. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken
kosten.
5. Wij specificeren onze nota's naar opdracht en het aantal uren dat daarmee
gemoeid is

Beeindiging relatie
1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen.
U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over
te dragen naar de adviseur van uw keuze.

2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit
laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De
zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze
zorgplicht overneemt.

Klachten?
1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het
algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze
dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te
informeren.
2.. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
3. Alle klachten worden door de directie behandeld.
4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen,
…. dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke
Stichting Klachteninstituut (Kifid)
aansluitnr:
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
tel. : (0900) 3552248 ( € 0,10 per minuut)
e-mail: info@kfid.nl.nl
Website: www.kifid.nl.

Statutaire naam
NHV Financieringen BV
Adres
Arcadialaan 40
Postcode/plaats
1813 KN ALKMAAR
Aansluitnummer Kifid 300.009523
Vergunningnummer AFM 12013867
Datum start aansluiting 28-08-2007
Bindend advies
Nee
U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

