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Dienstenwijzer Fidi Adviesgroep 

Als Fidi Adviesgroep vinden wij het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij 

bieden. Deze dienstenwijzer voorziet u van alle informatie welke wij u conform de Wet op het financieel 

toezicht behoren te verstrekken. 

A. Wie zijn wij? 

Fidi Adviesgroep 

Bezoekadres: 

van Heemstraweg 123 d 

6651 KH Druten 

Correspondentieadres: 

Postbus 102  

6650 AC  DRUTEN  

Telefoon  :0487-518816                     

Fax:   :0487-512206 

Internet  :www.fidi-advies.nl           

E-mail:   :info@fidi-advies.nl 

Wij zijn op werkdagen geopend van 8.30 uur tot en met 17.00 uur en buiten deze tijden volgens 

afspraak. 

Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummers:  

06-23506386 & 06-38894746  of per mail: info@fidi-advies.nl  

Fidi Adviesgroep adviseert en bemiddelt als onafhankelijk intermediair in verzekeringen, hypotheken en 

andere financiële diensten. Zowel aan particulieren als ondernemers. Onze werkwijze wordt gekenmerkt 

door een sterke persoonlijke benadering en is gericht op het opbouwen van een langdurige en intensieve 

adviesrelatie met u als klant. Met een hoge mate van vakbekwaamheid, betrokkenheid en kwaliteit als 

uitgangspunt. 

Registratie AFM 

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningsnummer: 12020498. 

B. Onze diensten 

Wij kunnen (en mogen conform onze vergunning) u adviseren op het gebied van en bemiddelen in: 

1. schadeverzekeringen  

2. levensverzekeringen  

3. hypotheken 

4. sparen  

5. beleggingsfondsen 

Van Heemstraweg 123d 

6651 KH Druten 

Tel. 0487-519749 

E-mail info@fidi-advies.nl 

Website www.fidi-advies.nl 

 

mailto:info@fidi-advies.nl
http://www.fidi-advies.nl/
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Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, 

kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie 

van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij 

beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die 

daarvoor nodig zijn.  

U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij zullen u met onze 

professionele kennis en ervaring ondersteunen in het maken van deze selectie.  

Dat houdt onder meer in: 

1. Inventariseren van uw wensen, behoeften en uw risicobereidheid: het vastleggen van uw 

klantprofiel;  

2. Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en 

financiële producten;  

3. Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en 

aanbieders; 

4. De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken; 

5. Toelichten en motiveren van het verstrekte advies; 

6. Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies.  

Aansluitend daarop helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële 

instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien nodig en 

wenselijk, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. 

 

Indien gewenst kunnen wij ook werken op basis van execution only. Dit betekent dat wij niet adviseren, 

maar uitsluitend informeren en uw opdracht uitvoeren. Wij bespreken dit vooraf met u en leggen dit 

schriftelijk vast.  

 

C. Wat verwachten wij van u? 

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook 

een aantal zaken van u. 

1. Juiste en volledige informatieverstrekking 

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Een goed advies staat 

of valt namelijk met een volledig beeld van uw gegevens. Wij vragen u daarom alle informatie die 

mogelijk relevant kan zijn voor de aan u te verstrekken adviezen aan ons te overleggen. De 

informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. 

 

2. Totaalbeeld 

Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat 

begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter van belangrijk 
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een goed totaalbeeld te hebben. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het 

totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket. 

 

3. Wijzigingen doorgeven 

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van 

invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, 

een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt  worden. 

 

4. Informatie doorgeven 

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen kunt u van ons informatie ontvangen die 

wij u wettelijk verplicht zijn aan te bieden en/of informatie waarmee u zich nog beter kunt oriënteren 

op de door ons aangeboden financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie 

aandachtig door te nemen en ons indien nodig of gewenst te raadplegen. In ieder geval vragen wij u 

de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld 

conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. 

D. Betalingen 

Hypotheken en kredieten:     Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet 

verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor 

periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende geldverstrekker, of de betaling wordt voldaan via 

automatische incasso. Soms kunt u zelf uw wijze van betaling kiezen bij het sluiten van de hypotheek of 

het krediet, dit is echter niet gebruikelijk. Wij raden u aan de betalingen tijdig te verrichten resp. te 

zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge 

inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker. U betaalt rechtstreeks aan de 

verzekeraar/financiële instelling. Wij hebben hierin geen directe bemoeienis. 

Verzekeringen:    Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) dient u 

rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij te voldoen U moet in principe verzekeringspremies binnen 

1 maand betalen. Blijft betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. 

Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij u tijdig waarschuwen.  

Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden 

kosten kunnen bij u in rekening worden gebracht. 

E. Onze relatie met verzekeraars en hypotheekverstrekkers 

Wij zijn volledig vrij in onze advisering. Dit betekent dat ons kantoor geen enkele verplichting heeft om 

financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. 

De markt kent veel aanbieders en financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders 

tientallen verschillende financiële producten. Wij hebben een selectie gemaakt van de partijen waarmee 

we zaken doen. Deze selectie is gemaakt op basis van een aantal criteria.                                 

Natuurlijk valt daaronder de hoogte van de premie en rentepercentages. Maar ook o.a. de kwaliteit van 

de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep op hen wordt gedaan.                                                                                                                    

Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen. 

Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel producten, dan onderzoeken wij eerst of een 

product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.  
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Zijn wij van oordeel dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, bijvoorbeeld omdat u 

zeer specifieke wensen hebt, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten  

gaan zoeken. In dat geval melden wij u dit vooraf.  

 

F. Hoe worden wij beloond? 

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten zoals bijvoorbeeld salaris-, huisvesting 

en opleidingskosten. Ons kantoor heeft ervoor gekozen bovengenoemde kosten onderdeel te laten zijn 

van de prijs van het product. Wij ontvangen een vergoeding (provisie) die onderdeel vormt van de 

premie die bij u in rekening wordt gebracht of indien er een advies wordt gegeven met betrekking tot 

complexe of impactvolle producten een vergoeding die rechtstreeks bij u in rekening wordt gebracht. 

Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening wordt gebracht, 

informeren wij u hierover vooraf. (zie dienstverleningsdocumenten) 

 

G. Beëindiging relatie 

1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeraar 

verzoeken 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 of verzekeraar deze zorgplicht overneemt.  

H. 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. Alle klachten worden door ons behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne 

klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.  

3. Mochten wij niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij de 

volgende instantie terecht: klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) (www.kifid.nl); 

Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, ons aansluitnummer is 100.000432 

4. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.  

 

I. Aansprakelijkheid 

Fidi Adviesgroep is in bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra 

zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van Fidi-advies is beperkt tot het bedrag waarop de door de 

betrokken rechtspersoon afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak heeft.  

 

 

http://www.kifid.nl/
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J. Algemene voorwaarden 

Op onze dienstverlening zijn de Algemene voorwaarden Hypotheken en Verzekeringen van Fidi 
Adviesgroep van toepassing. Deze kunt u vinden op onze website of worden op verzoek aan u 
toegezonden. 
 

K. Uw persoonsgegevens 

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in 

gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis 

van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, 

uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde 

risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een 

verzekering. 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om 

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en 

organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen 

van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens? 

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. 

Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële 

zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van 

bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering. 

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies 

uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, 

expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te 

realiseren financiële zekerheid. 

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen 

bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of 

krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere 

bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de 

arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact 

met u kan zoeken. 

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een 

bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze 

derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. 

Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn 

geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen. 
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Wat zijn uw rechten? 

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet 

ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen. 

 

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht 

verstrekken wij u kosteloos. 

b) Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, 

dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk 

goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn. 

c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan 

kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw 

verzoek. 

d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. 

Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet 

aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek 

zullen wij dan uiteraard voldoen.  

Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw 

accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw 

verzoek uitvoeren. 

e) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, 

accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze 

informatie hebben ontvangen. 

 

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik 

daarvan? 

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn 

vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. 

Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen 

en u een compleet beeld te schetsen. 

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het 

gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet 

onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op 

wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden 

beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. 

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u 

mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren. 

 

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan 

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te 

gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw 

persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen 

om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan 

spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u 

dat deze klacht onze aandacht krijgt.  

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn 

omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:   

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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L. Vragen? 

Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze Dienstenwijzer kunnen aangeven. Heeft u nog 

vragen of wenst u een nadere toelichting, aarzelt u niet om ons te benaderen. Wij zijn u graag van 

dienst. 

 

 


