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Even voorstellen 

● André Feijs financiële planners 

● Meer dan 20 jaar ervaring 

● Erkend hypotheekadviseurs 

● Erkend hypothecair planners 

● Financieel echtscheidingsadviseurs 

● Financiële planning 

● Hypotheek advies 

● Pensioen advies 

● Vermogens advies 

● Financieel advies voor de zakelijke markt 

● 3 adviseurs en 4 medewerkers commerciële binnendienst 

● 3 vestigingen (Heerlen, hoofdkantoor; Maastricht en Gulpen) 

● Uitgebreid netwerk van specialisten (notarissen, fiscalisten, taxateurs, makelaars etc.) 

● Geen product verplichtingen met aanbieders 

● Aanbieders bezitten geen aandelen in de onderneming en hebben geen zeggenschap in het beleid.  

● Voor de volgende producten en diensten hebben wij een vergunning ontvangen van de AFM: 

betaalrekening, consumptief krediet, elektronisch geld, hypothecair krediet, 

inkomensverzekeringen, schadeverzekeringen particulieren en zakelijk, spaarrekening, vermogen, 

zorgverzekeringen en deelnemingen in beleggingsinstellingen.



 
Financieel Planner 

● Deskundig op financieel en fiscaal terrein       

● Objectief en persoonlijk hypotheekadvies 

● Optimale financiële situatie nu en in de toekomst 

● Gedragscode die betrouwbaarheid en integriteit waarborgt 

● Complete financiële planning  



 

Financiële planning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Integraal financieel advies 

 

 

Stap 1: Kennismaken & Inventariseren 

 



Stap 2: Analyseren & Adviseren 

 
 

 
Stap 3: Bemiddelen & Nazorg 

 



 

Hoe betaalt u ons? 

  
 

- Wij ontvangen nog provisie over schadeverzekeringen 
- Hiervoor betaalt u ons derhalve ook geen uurtarief of vast bedrag voor.  

 
Wat mag u van ons verwachten 

● Onafhankelijk advies 

● Uw persoonlijke wensen staan centraal 

● Helder & betrouwbaar advies 

● Duidelijkheid over onze beloning 

● Een overzichtelijk stappenplan 

● Persoonlijke begeleiding 

● Deskundige bemiddeling



Wat verwachten wij van u 

 
● Aangeven van uw wensen en behoeften. 

● U geeft volledige en juiste informatie. 

● Aanleveren van benodigde documenten. 

● Feedback op de kwaliteit van onze dienstverlening. 

● Commitment om samen met ons aan de slag te gaan. 

● U prioriteert uw doelstellingen. 

● U bestudeert de informatie die u van ons ontvangt. 

● U stelt vragen als iets onduidelijk is. 

● Op het moment dat u niet tevreden bent kunt u bij ons een klacht indienen. Ons kantoor is in het 

bezit van een klachtenprocedure. Uw klacht wordt zorgvuldig door de heer Feijs afgewikkeld. De 

klachtenprocedure staat op onze website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samenvattend 

 

 
 



Schadeverzekeringen  

 

Wij werken op het gebied van schadeverzekeringen samen met VBJ Assuradeuren en Bemelmans Assurantiën. De 

voordelen hiervan voor u zijn de korte lijnen en meer mogelijkheden tot een advies op maat. Wij zullen bij deze 

verzekeringsvormen dan ook in eerste instantie kiezen voor producten van VBJ Assuradeuren of Bemelmans 

assurantiën, tenzij dit niet mogelijk of passend is. Wij zijn een ongebonden selectieve bemiddelaar.  

 

Hoe betaalt u ons op het gebied van schade verzekeringen? 

 

In tegenstelling tot eerder genoemde producten wreken bij voor schadeverzekeringen 

voornamelijk op basis van provisie. Dat wil zeggen dat de verzekeraar ons een vergoeding 

verstrekt voor onze werkzaamheden. Op uw verzoek informeren wij u graag over de hoogte van 

deze vergoeding.  

 

Onze medewerkers ontvangen uitsluitend salaris en geen provisie. Zij zijn voor hun inkomen niet 

afhankelijk van de keuze voor het financieel product. Hierdoor bent u verzekerd van een goed 

advies.  



 

 

 

Arbeidsongeschikt Overlijden 

Verkoop woning Einde relatie 

Pensioen Onderweg aflossen Beleggen U wilt 

Vast of Variabel Rente betalen 

Werkloos Betalingsrisico’s Aflossen Geld lenen 

Huis kopen Sparen 


