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Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Ruijters Financiële Diensten B.V. vestiging 
te Heerlen ( Maastricht , Sittard , Valkenburg ad Geul ) . Middels dit Dienstverleningsdocument 
willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons 
kunt verwachten. 
Uiteraard kunt u contact opnemen als u na het lezen van deze Dienstenwijzer nog vragen heeft.   
 
Ruijters Financiële Diensten B.V. 
Biedt op zowel de particuliere- als op de zakelijke markt deskundig advies en diensten aan op het gebied van 
hypotheken, verzekeringen,kredieten en sparen en beleggen. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het 
afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren.  
 
Samen met u inventariseren wij de huidige situatie en bekijken wat uw financiële mogelijkheden zijn. Tevens 
brengen wij de mogelijke financiële risico’s inzichtelijk.  
 
Wij geven u advies en uitleg omtrent producten die naar ons oordeel adequaat aansluiten bij uw wensen en 
persoonlijke omstandigheden. Wij zijn uw aanspreekpunt en contactpersoon bij de maatschappijen waar uw 
financiële producten worden ondergebracht.   
 
Bereikbaarheid 
Onze kantoren zijn geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Voor afspraken overdag zijn wij 
telefonisch van 8.30 uur tot 17.00 uur te bereiken op T: 043 - 329 29 45 , buiten kantoor uren zijn wij 
bereikbaar op telefoonnummer : 06-23557997.  Afspraken buiten kantoortijden en /of in weekeinde zijn in 
overleg mogelijk. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.   
 
Ruijters Financiële Diensten B.V. 
Promenade 299, 6411 JJ Heerlen 
 
T:  043-329 29 45   
F:  045-579 04 43 
M: 06-23557997  
E: rfd@ruijters.nl 
W: www.ruijters.nl  
 
Heeft u schade of een (nood/ on)geval en is uw huidige verzekering voor 2011 bij Ruijters Financiële Diensten 
B.V. afgesloten neem dan contact op met Ruijters-VandenBeucken Financieel Adviseurs op nummer 043-3088600   
Kwaliteiten 

• Reeds meer dan 50 jaar actief in de markt; 
• Keuze uit alle belangrijke geldverstrekkers en (verzekerings)maatschappijen; 
• Objectieve begeleiding gedurende de gehele looptijd van uw financieel product; 
• Onafhankelijke financiële dienstverlener; 
• Betrouwbaar; 
• Professionele en gediplomeerde adviseurs; 

• Advies toegespitst op uw persoonlijke situatie.  
 
Lidmaatschappen en registraties 
Zowel ons kantoor als verschillende van onze gediplomeerde adviseurs zijn aangesloten en/of ingeschreven bij 
verschillende kwaliteitswaarborgende (branche)verenigingen. 
 
De belangrijkste vereniging waar wij bij staan ingeschreven is de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Registratie 
bij de AFM is een wettelijke verplichting om te mogen bemiddelen bij financiële producten. Bij de AFM zijn wij 
ingeschreven onder nummer 12009116.  
 
Andere (branche)verenigingen waar wij bij zijn aangesloten zijn: 

• CBP – College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl)   
• KFD - Keurmerk Financiële Dienstverlening (www.kfdkeurmerk.nl)    
• NVHP – Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners – (www.hypothecairplanner.nl)  
• SEH – Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (www.seh.nl)  

• Kifid – Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl) 

mailto:rfd@ruijters.nl
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Gedetailleerde informatie over deze brancheverenigingen kunt u bij ons opvragen of lezen op de desbetreffende 
internetpagina.  
 
 
Dienstverlening 
Ruijters Financiële Diensten is bevoegd om op zowel de particuliere- als op de zakelijke markt deskundig advies 
en diensten aan te bieden op de volgende gebieden:  
 
Hypotheken 
Wij zijn bevoegd u te adviseren op het gebied van hypotheken en de daaraan gekoppelde verzekeringen en 
spaarproducten. Voor alle soorten hypotheken bent u bij ons aan het goede adres, of het nou een spaar-, leven-, 
bankspaar-, aflossingsvrije- of een beleggingshypotheek is.  
 
Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop/ verbouwing van uw onroerende zaak 
(woning, bouwterrein, winkel- of bedrijfspand) goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële 
mogelijkheden.  
 
Levensverzekeringen 
Wij zijn bevoegd om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Deze zijn er in diverse vormen. Van 
verzekeringen die nabestaanden financieel compenseert bij overlijden van de verzekerde tot verzekeringen 
waarmee u spaart voor bijvoorbeeld de opleiding van uw kind.  
 
Persoonlijk Financieel Plan 
Wij zijn bevoegd en hebben de expertise in huis om nadat wij uw huidige financiële situatie hebben 
geïnventariseerd, deze voor u uit te werken in een Persoonlijk Financieel Plan. Dit plan geeft u inzicht in de 
huidige financiële situatie en geeft weer of de huidige voorzieningen adequaat zijn om uw doelstellingen te 
realiseren.  
 
Consumptief krediet 
Veel verschillende grote uitgaven kunnen gefinancierd worden door middel van een krediet, zoals bijvoorbeeld de 
aanschaf van een nieuwe auto na een verkeersongeval.  
Een krediet verkrijgen is echter niet zo makkelijk als het lijkt. Wij zijn bevoegd om op het gebied van kredieten te 
adviseren en voor u te bemiddelen.  
 
Tot slot wijzen wij u erop dat het lenen van geld u uiteindelijk geld gaat kosten!  
 
Sparen en beleggen 
Wat doet u met het geld dat u overhoudt nadat u al uw uitgaven heeft gedaan? Zet u het op een lopende 
rekening of gaat u het beleggen? Wij adviseren u graag bij dit dilemma en zijn hier ook toe bevoegd. Wij kijken 
samen met u naar de voor- en nadelen en naar de risico’s die aan het sparen of beleggen verbonden zijn. 
Daarnaast zijn wij ook bevoegd om namens u te bemiddelen op dit gebied.  
 

Soorten advies- en bemiddelingsdiensten 
De advisering en dienstverlening op deze gebieden bieden wij aan op basis van de volgende advies- en 
bemiddelingsdiensten:  

• bemiddeling uitsluitend in combinatie met advisering; 
• alleen advisering. 

 
Vrijblijvend eerste adviesgesprek  
Het eerste gesprek met één van onze gediplomeerde adviseurs is uiteraard kosteloos en vrijblijvend. Tijdens dit 
gesprek berekenen wij wat voor u de maximale mogelijkheden zijn op hypothecair gebied en geven u een 
summiere uitleg over de diverse hypotheekvormen.   
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Hoe komen wij tot een advies? 
Het adviesproces dat Ruijters Financiële Diensten hanteert bestaat uit een vijftal stappen. Stap voor stap komen 
wij samen met u bij een product dat bij uw persoonlijke situatie en wensen past. De vijf stappen van het 
adviesproces worden hieronder kort toegelicht.  
 
Het adviesproces: de vijf stappen  
Stap 1: Oriëntatiefase 
In het begin van het adviesproces, oftewel bij de eerste stap, inventariseren wij uw persoonlijke wensen en 
doelstellingen welke betrekking hebben op uw financiële zaken. Tevens inventariseren wij in deze fase uw 
ervaring met financiële producten. Hiervoor vullen wij samen met u het klantprofiel in. 
 
Stap 2: Analyse- en adviesfase 
In deze fase maken wij voor u, op basis van de gegevens uit de oriëntatiefase, enkele persoonlijke adviezen en 
brengen wij verschillende (risico)situaties zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid in beeld.  
 
Stap 3: Beslissingsfase 
Tijdens deze fase nemen wij samen met u de gemaakte financiële voorstellen door, passen ze eventueel aan en 
beantwoorden wij uw vragen. Daarnaast wordt in deze fase een beslissing genomen over welk voorstel 
uiteindelijk definitief wordt gemaakt. 
 
Stap 4: Afhandelingfase 
In deze fase zorgen wij ervoor dat alle benodigde documenten bij de door u gekozen maatschappij goed en 
compleet worden aangeleverd. Hierna zal de maatschappij de aanvraag beoordelen. Wanneer de maatschappij 
akkoord gaat met de aanvraag zullen wij dit u mededelen en alles nog eens doornemen alvorens tot een definitief 
akkoord te komen.   
 
Stap 5: Service / nazorg  
Gedurende deze 5e en laatste stap blijven wij u continu van dienst. U kunt ons in deze fase, net zoals gewoonlijk, 
altijd bellen of mailen voor uw vragen en wij zullen deze graag beantwoorden.  
 
 
Onafhankelijk advies 
Ruijters Financiële Diensten is een onafhankelijk intermediair in de financiële dienstverlening. Hiermee bedoelen 
wij dat geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, inspraak of een 
eigendomsbelang heeft in onze onderneming. Tevens hebben wij geen enkele verplichting naar financiële 
instellingen toe, hetgeen betekent dat wij niet verplicht zijn om bijvoorbeeld per jaar minimaal 20 hypotheken 
onder te brengen bij bank X.  
 

Keuze van aanbieders 
De financiële markt kent een groot aantal aanbieders van financiële producten en diensten. Deze aanbieders 
hebben vaak ook een groot productassortiment, waardoor u als consument soms door de bomen het bos niet 
meer ziet.  
 
Wij hebben uit al deze maatschappijen een selectie gemaakt waar wij zaken mee doen. Deze selectie is gemaakt 
op basis van verschillende criteria, zoals betrouwbaarheid en kwaliteit maar ook op basis van ervaringen. Een 
aantal van deze aanbieders treft u op pagina 6 van deze Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument aan. 
  
Wanneer wij u adviseren dan bekijken wij allereerst de producten van de aanbieders waar wij zaken mee doen. 
Echter, als deze aanbieders geen passend product voor uw persoonlijke situatie aanbieden dan gaan wij voor u 
verder kijken. Mocht dit voorval plaatsvinden dan melden wij u dit altijd vooraf.  
 
Kortom, u kunt erop rekenen dat wij aan uw kant staan en niet aan de kant van de geldverstrekkers of 
verzekeringsmaatschappijen.  
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Wat kunt u van ons verwachten? 
Vanwege het feit dat 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 de 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.  
 
Tevens ondersteunen wij u bij het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling. Wanneer 
het tot slot nodig en wenselijk is, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze 
financiële producten. 
  
Wat verwachten wij van u? 
Bij Ruijters Financiële Diensten staat u gedurende het gehele dienstverleningstraject centraal. Echter, om ons 
werk goed uit te kunnen voeren verwachten wij ook wat van u.  
 
Wij verwachten van u dat u ons tijdig en volledig informeert over alle zaken die in het kader van door u te sluiten 
of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Hierbij gaat het in het bijzonder om 
wijzigingen in uw persoonlijke situatie, samenlevingssituatie of om veranderingen in uw inkomens- en 
arbeidssituatie.  
 
Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder andere de volgende zaken: geboorte, samenwonen, 
huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, aan- en verbouw van uw woning, 
verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. 

 
Dit alles is geheel in uw eigen belang. Wanneer er bijvoorbeeld bij een schadegeval achteraf blijkt dat u onjuiste 

of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de 
verzekeraar gerechtigd is deze schade niet of niet in zijn geheel te vergoeden.  
 
Tevens is het voor ons belangrijk om te weten of u elders verzekeringen heeft lopen. Daarnaast verwachten wij 
van u dat wanneer uw persoonlijke situatie wijzigt, of wanneer zich wijzigingen voordoen met betrekking tot 
verzekerde zaken, u dit aan ons doorgeeft. Dit is van belang om te voorkomen dat belangrijke risico’s 
onverzekerd blijven.  
 
Tot slot vragen wij u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo 
spoedig mogelijk aan ons door te geven.  
 
Betalingen 
Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek, krediet, verzekering of pensioen verschuldigd 
bent aan de maatschappij(en), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of 

nota van de desbetreffende maatschappij. Tevens is het mogelijk dat de betaling wordt voldaan via automatische 
incasso.  
 
Wij raden u aan de betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. 
Achterstand in betaling kan betekenen dat de verzekeringsdekking wordt opgeschort of beëindigd en kan hoge  
inhaalbetalingen of problemen met de maatschappij opleveren.  
 
Privacy 
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens zullen, conform de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), niet zonder expliciete toestemming van uw kant ter beschikking worden 
gesteld aan derden. Tevens is onze organisatie ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens 
(CBP) te Den Haag onder nummer 1283287. Wilt u meer informatie over het CBP of wilt u de registers van het 
CBP raadplegen? Ga dan naar www.cbpweb.nl. 
In het kader van de AVG per 25-05-2018 vind u onze privacystatement en de procedure voor het uitvoeren van 
uw rechten als klant m.b.t. de bij ons beschikbare persoonsgegevens op onze website www.ruijters.nl/financieel 

adviseurs/hypotheken/downloads. 

 

http://www.cbpweb.nl/
http://www.ruijters.nl/financieel
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Beëindiging van de relatie 
U heeft het recht de relatie met ons kantoor kosteloos en zonder opzeggingstermijn te beëindigen op het door u 
gewenste moment. Van onze kant zijn wij ook vrij de relatie met u te beëindigen. 
Wanneer er, in het geval van beëindiging van de relatie, financiële producten via ons kantoor zijn gesloten, kunt 
u de maatschappij(en) verzoeken de lopende producten over te dragen naar een andere intermediair van uw 
keuze. 

 
 
Klachten en aansprakelijkheid 
Ruijters Financiële Diensten streeft ernaar om haar dienstverlening kwalitatief perfect uit te voeren. Toch kan er 
wel eens wat fout gaan; in die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Dit geeft u 
en ons extra zekerheid.   
 
Deze fouten kunnen voor u echter een reden zijn voor een klacht bij ons in te dienen. Klachten over onze 

dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij dan ook graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne 
klachtenprocedure, die u aantreft op onze website www.ruijters.nl, kunt u nagaan hoe wij tot een oplossing 
kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht kosteloos voor 
te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wij zijn hier ingeschreven onder het 
nummer 300.005781. U kunt het Kifid op de volgende manieren bereiken:  
 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)  
Postbus 93257  
2509 AG DEN HAAG  
T: 0900 – 355 22 48 
E: info@kifid.nl 
I: www.kifid.nl 
 
Tot slot willen wij u erop attenderen dat u zich tevens tot de Burgelijke Rechter kunt wenden. 
 

Onze beloning 
Om onze dienstverlening aan u te kunnen verlenen maken wij, net als vele andere organisaties, bedrijfskosten. 
Hierbij kunt u denken aan personeels-, vergunnings- en huisvestingskosten. Om aan deze kosten te voldoen 
hebben wij een beloning aan onze dienstverlening gekoppeld. Deze beloning kan plaatsvinden op een tweetal 
manieren, te weten op op basis van uurtarief of op basis van een vast tarief. Wij adviseren u altijd welke 
beloningsvorm voor u het voordeligst is. 
 
Beloning op basis van een vast tarief 
U kunt kiezen voor beloning op basis van een vast tarief. Bij deze vorm van beloning hanteren wij een vast 
bedrag voor onze werkzaamheden. Wanneer u voor deze vorm van beloning kiest, ontvangt u van ons een 
gespecificeerd overzicht van de voor u verrichte werkzaamheden.  
 
Beloning op basis van een vast tarief i.c.m. ons Financieel Service Abonnement 
U kunt kiezen voor beloning op basis van een vast tarief i.c.m. een keuze uit ons Financieel Service Abonnement. 

Bij deze vorm van beloning hanteren wij een lager vast bedrag voor onze werkzaamheden. Daarnaast maakt u 
een keuze voor het Ruijters Service Abonnement. U kunt dit Abonnement uitbreiden met de optie's Fiscaal en/of 
Schade. Middels deze keuze bent u gewaarborgd, nu en in de toekomst, van een hypotheek die op uw 
persoonlijke en financiële situatie is afgestemd. Zo weet u precies waar u voor betaalt en waar u aan toe bent.  
 
 
 
Beloning van onze Medewerkers 
Onze medewerkers worden beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Afhankelijk van het totaal 
resultaat van de onderneming bestaat de mogelijkheid dat onze medewerkers een variabele gemaximeerde 
beloning ontvangen. Deze variabele beloning is gemaximeerd op 1 maandsalaris.  
Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de 
belangen van de klant en onze onderneming op lange termijn. 
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Opdrachtbevestiging 
Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening worden alle gemaakte afspraken, en de daarbij behorende 
vergoeding, vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Dit document zorgt dus ervoor dat u precies weet wat wij 
voor u doen en wat u hiervoor betaalt.  
 
Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)  
De door ons gehanteerde tarieven zijn vrij van BTW zolang de dienstverlening leidt tot de totstandkoming van 
één of meerdere financiële producten (bemiddeling). Wanneer dit niet het geval is, brengen wij bovenop deze 
tarieven BTW (21%) in rekening.  
 
 


