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Bosheide 21 
6373 CJ Landgraaf
0800 1800
heerlenkerkrade@vanbruggen.nl
www.vanbruggen.nl/heerlen 
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KvK nummer: 65688627

Openingstijden:
Maandag: 09:00-17:00
Dinsdag: 09:00-17:00
Woensdag: 09:00-17:00
Donderdag: 09:00-17:00
Vrijdag: 09:00-17:00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten
Buiten openingstijden op afspraak
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Financieel advies 

Keuzes, wensen en dromen, het leven zit er vol mee. Studeren, werken of een jaar gaan reizen? 
Samenwonen, trouwen, kinderen krijgen en in welke volgorde? Veel van deze keuzes hebben effect 
op uw financiële situatie en vice versa. Een vaste baan of eigen ondernemerschap? Een huis huren of 
kopen? En wanneer gaan sparen, of toch beleggen, voor nu of juist voor later?

De adviseurs van Van Bruggen Adviesgroep zijn ook mensen met wensen en dromen. Wij kennen 
deze keuzes uit eigen ervaring én hebben ons gespecialiseerd in de financiële mogelijkheden. Van 
het lenen voor een huis tot het verzekeren van uw eigendommen. Of voor het sparen voor kinderen, 
kleinkinderen of voor uzelf voor later. Samen met u bekijken wij hoe we uw wensen kunnen realiseren 
en wat de effecten van uw beslissingen zijn. Gewoon in begrijpelijke taal.

In deze brochure kunt u lezen dat wij graag de tijd nemen om u en uw persoonlijke situatie te leren 
kennen. Wij zijn ervan overtuigd dat een goed financieel plan moet bijdragen aan het realiseren van 
uw dromen.

Op welke momenten onze adviseurs het verschil kunnen maken? Dat zijn er veel:
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Fijn dat u kiest voor
Van Bruggen Adviesgroep!

Van Bruggen Adviesgroep staat voor onafhankelijk financieel advies. Advies op het gebied 
van uw hypotheek, uw verzekeringen of voor alle andere financiële en woongerelateerde 
vragen die u heeft. 

Wij vertellen alles wat u wilt weten, en meer. Want kiest u voor een Van Bruggen-adviseur, dan kiest 
u niet alleen voor een ervaren expert. U kiest ook voor de landelijke, onafhankelijke organisatie en 
een uitgebreid netwerk van deskundigen. Dat netwerk zetten wij in om u te helpen met specialistische 
activiteiten, zoals het taxeren of het bouwkundig keuren van uw woning. Zo kunnen wij onze onaf-
hankelijkheid altijd waarborgen. 
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Ons adviestraject 

Kennismaking
Uitleg Van Bruggen Adviesgroep 
Uw wensen en mogelijkheden
Uitleg over benodigdheden en kosten

Uitleg over hypotheken en verzekeringen  
Analyse van uw wensen en mogelijkheden 
Invloeden om rekening mee te houden
Uitleg over het verdere traject

Advies over de hypotheekvorm en 
de geldverstrekker
Advies over de hoogte van de hypotheek, 
de rente en de maanlasten
Inzicht in de financiële gevolgen van 
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, 
uit elkaar gaan en overlijden én onze 
oplossingen.
Verzekeringen en service
 

Definitief maken van het advies
Compleet maken van uw dossier
Aanvraag definitieve offerte 
Heldere uitleg van de offerte 
Verzorgen van het daadwerkelijke financiële product

Informatie over belangrijke wijzigingen 
in wet- en regelgeving
  

Financieel advies is geen éénrichtingsverkeer, wij hebben ook veel informatie van u nodig. Over uw 
financiële situatie, over uw woning, uw inkomensgegevens en uw pensioengegevens. Maar ook vragen 
wij naar uw dromen, wensen en plannen voor de toekomst. Wij gaan als volgt te werk:
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Bij ons kunt u rekenen op een onafhankelijk, duidelijk en deskundig advies. Standaardoplossingen 
bestaan niet voor ons. Eerst willen we u en uw situatie leren kennen. Daar nemen we graag de tijd voor 
en dan gaan we pas aan het werk met een onderbouwd plan op basis van uw mogelijk heden, wensen 
en dromen. 

Hoe we dat doen?
Wij nodigen u altijd uit voor een kennismakingsgesprek. Voor dat gesprek én de koffie rekenen wij 
geen kosten. En mogen we voor u aan het werk? Dan vertellen wij u duidelijk wat wij gaan doen en wat 
daarvoor de kosten zijn.

Wij leveren advies op maat. Datzelfde geldt voor de bijbehorende kosten. Dat kostenplaatje 
berekenen we voor u en leggen wij u helder uit. Een indicatie van de tarieven kunt u vinden in ons 
Dienstverleningsdocument op de website of op te vragen bij uw adviseur. 

U betaalt ons rechtstreeks voor onze dienstverlening. Wij ontvangen geen provisie van aanbieders. Met 
uitzondering van schadeverzekeringen en consumptief krediet: daarvoor ontvangen wij een vergoeding 
van de aanbieder als beloning voor onze werkzaamheden (dit is niet van toepassing op woonlasten- en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). 
 

Onze vergoeding
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Ons serviceabonnement

Uw eigen financiële aanspreekpunt

24/7 bewaking van uw hypotheek

Melding van financiële wijzigingen en nieuws

Begeleiding, advies en hulp bij renteherziening 

Begeleiding bij het claimen van verzekerde dekkingen bij 

overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Hulp bij fiscale vragen over uw woning

Scan van uw schadeverzekeringen

Juridische vraagbaak

Jaarlijkse vergelijking van uw energierekening

Wanneer ons werk erop zit, blijven wij graag uw financiële vraagbaak. U kunt ervoor kiezen om ons 
te benaderen op het moment dat u vragen heeft. Een alternatief is dat wij pro-actief en regelmatig 
bekijken of uw financiële producten nog bij u passen. Zodat u niet teveel betaalt en misschien wel het 
meest belangrijke: dat u goed verzekerd bent. 

Met het Comfort Servicepakket weet u dat u goed advies krijgt op het juiste moment en heeft u: 
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Lidmaatschappen en 
registraties 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM (www.afm.nl) ziet toe op de deskundigheid en integriteit van financieel adviseurs middels de Wet 
Financieel Toezicht (Wft). Ons kantoor heeft een vergunning en is bij de AFM geregistreerd onder nummer 
12044809. U kunt dit controleren in het register van de AFM op www.afm.nl/registers.
 

Klacht? 
Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze 
dienstverlening hebben, laat u ons dat dan zo snel mogelijk weten. Wij proberen dan samen met u tot een 
oplossing te komen. 

Lukt het niet om er samen uit te komen? Dan kunt u zich richten tot het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (Kifid). Dat kan digitaal via www.kifid.nl of schriftelijk via:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
070 333 8 999
Ons aansluitnummer bij het Kifid is: 300.016723. In plaats van uw klacht voor te leggen aan het Kifid kunt 
u er ook voor kiezen om een gang naar de burgerlijk rechter te maken.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Bel gratis 0800 1800 of ga naar www.vanbruggen.nl

versie 01.00
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