Dienstenwijzer
Assurantie- en Hypotheekkantoor Bas Wolf
Adresgegevens
Bas Wolf BV
Assurantie- en hypotheekkantoor Bas Wolf
Gildekamp 12a
Postbus 19
5430 AA Cuijk
Tel: 0485-313239
Fax: 0485-322008
Email: info@baswolf.nl
Website: www.baswolf.nl
KVK nummer: 160.40.962
Aard van de dienstverlening
Wij hebben de vergunningen om te adviseren en te
bemiddelen in alle zaken omtrent:
•
•
•

Verzekeringen
Hypotheken
Pensioenen (3e pijler)

Wijze van beloning bij uw hypotheek en/of
andere financiële producten
Als wij u een financieel product
adviseren/bemiddelen worden wij niet beloond door
bank of verzekeraar. Wij zullen u een nota sturen
voor onze werkzaamheden gebaseerd op
urenindicatie. Hierover informeren wij u vooraf.
Wijze van beloning bij een persoonlijk krediet
Als wij u een persoonlijk krediet
adviseren/bemiddelen zal onze beloning volgen uit
de provisie van de verzekeraar of bank . Dit is een
gedeelte van de door u te betalen premie.
Wijze van beloning bij schadeverzekeringen
Als wij u een schadeverzekering
adviseren/bemiddelen zal onze beloning volgen uit
de provisie van de verzekeraar of bank. Dit is een
gedeelte van de door u te betalen premie.

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten onder nummer: 12013076
Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dit houdt in dat
wij geen enkele verplichting hebben tegenover
verzekeraars of banken, hierdoor kunnen we u een
objectief advies geven.
Zelfstandig
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming.
Geen enkele partij heeft aandelen of stemrechten in
ons kapitaal.
Voorkeursmaatschappijen
Wij werken met enkele voorkeursmaatschappijen.
Wij zijn vrij om deze te kiezen.
Klachten
Wij proberen u zo goed mogelijk te adviseren en te
ondersteunen. Heeft u toch een klacht kunt u die bij
ons melden: b.wolf@baswolf.nl
Kifid
Bent u na het melden van de klacht bij ons nog
steeds ontevreden, dan kunt u zich wenden tot het
Kifid (Stichting Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening).
Postbus 93257
2509 AF Den Haag
Tel: 0900-3552248
Kifid nummer: 300.008938

