
                                                                                                            
Adviesgebied Vermogen opbouwen ( Levensverzekeringen en banksparen )   
  
Bij van Kaam assurantiën vinden we dat een professioneel financieel advies belangrijk. De keuze van de juiste  
financieel adviseur is dan ook een belangrijke beslissing. Juist vanwege deze overtuiging hebben wij een service 
die waarde toevoegt voor u als klant. Wij bieden rust in financiële zaken.  
 
Onze dienstverlening is niet gratis. Levensverzekeringen en banksparen  zijn provisievrij, wij ontvangen dus  
geen vergoeding van de financiële instelling. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten.   
Denkt u maar aan salarissen, kosten huisvesting, opleidingen en vergunningen. De tarieven die wij voor onze 
dienstverlening rekenen worden in dit document vermeld. 
 
Als uw financieel adviseur willen we bouwen aan vermogen en zekerheid. Met deze service willen wij uw 
financiële pakket op orde houden en u zoveel mogelijk op de hoogte houden van nieuwe zaken. 
 
Wat kunt van ons verwachten: 
Algemeen 

•  Evaluatiegesprekken, telefonische en email ondersteuning. 
•  Gesprekken buiten de evaluatiegesprekken om, administratieve verwerking. 
•  Ordenen van uw polismap en toegang tot onze Digitale Polis Map. 

 
Advies 

•  Kennismakingsgesprek. 
•  Uitleg over levensverzekeringen, banksparen, de (fiscale) wetgeving en de spelregels van de 
         financiële instellingen. 
•  Opstellen van een persoonlijk risicoprofiel en inventarisatie van uw persoonlijke wensen. 
•  Inventariseren van lopende polissen of rekeningen. 
•  Marktvergelijkend onderzoek tussen een door ons geselecteerde groep van aanbieders. 
•  Op basis van uw persoonlijke risico-inventarisatie en uw wensen brengen wij een offerte uit. 
 
 

Aanvraag 
• Begeleiden van het aanvraagtraject. (invullen van de aanvraag, gezondheidsverklaring) 
• Advies geven bij een afwijzing, of het stellen van beperkte voorwaarden door de maatschappij. 
• Controle of de polis is opgemaakt zoals overeengekomen. 
 
 

Beheer en onderhoud 
• Controle of de polis of rekening nog aan de verwachtingen voldoet. 
• Het beantwoorden van vragen over de polis of rekening. 
• Controle of polissen aangepast moeten worden door bijvoorbeeld wijziging in gezinssituatie. 
• Het verwerken van wijzigingen in de polis of rekening. 
• Bij banksparen vragen wij uw medewerking om de (online) gegevens op te kunnen vragen. 
• Het maken van de jaarruimteberekeningen bij lijfrente. 
  

Uitkering 
• Bij een overlijden geven wij advies en informeren wij u over de te volgen procedure. 
• De melding van overlijden wordt door ons bij de financiële instelling gedaan. 
• Wij geven u aan hoeveel u per wanneer van de financiële instelling kunt verwachten. 
• Wij houden regelmatig contact om te controleren of de uitkering daadwerkelijk wordt vergemaak 
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Tarieven lijfrente Opbouwfase: 
Maandelijkse doorlopende vergoeding algemeen, beheer, onderhoud en uitkering       € 5,00   p.p. * 
Maandelijkse extra vergoeding eerste 24 maanden, voor advies en aanvraag                € 20,00 p.p. 
( Totaal de eerste 24 maanden  € 25,00 per persoon en daarna € 5,00 per maand) 
* Deze tarieven zijn inclusief het onderdeel algemeen voor verzekeringen die niet  
   via ons kantoor kunnen lopen. 
 
Tarieven lijfrente Uitkeringsfase: 
Maandelijkse vergoeding gedurende 24 maanden, voor advies en aanvraag                 € 25,00 p.p. 
 
Tarieven lijfrente Ontslagvergoeding / Gouden Handdruk: 
Maandelijkse doorlopende vergoeding voor algemeen, beheer, onderhoud                    
en uitkering                                                                                                                          €   5,00 p.p.* 
Maandelijkse extra vergoeding eerste 24 maanden, voor advies en aanvraag              € 20,00 p.p.  
( Totaal de eerste 24 maanden  € 25,00 per persoon en daarna € 5,00 per maand) 
* Deze tarieven zijn inclusief het onderdeel algemeen voor verzekeringen die niet 
   via ons kantoor kunnen lopen. 
 
Tarieven ongekoppelde beleggingsrekening: 
Maandelijkse doorlopende vergoeding voor advies en aanvraag                                    €   2,50 
 
 
 
Risico’s afdekking bij overlijden 
 
Tarieven overlijdensrisicoverzekeringen en overige levenproducten: 
Maandelijkse doorlopende vergoeding voor algemeen, beheer, onderhoud                    
en uitkering                                                                                                                            €   5,00 
Maandelijkse extra vergoeding eerste 24 maanden, voor advies en aanvraag                € 10,00        
( Totaal de eerste 24 maanden  € 15,00 per persoon en daarna € 5,00 per maand) 
* Deze tarieven zijn inclusief het onderdeel algemeen voor verzekeringen die niet  
   via ons kantoor kunnen lopen. 
 
Tarieven uitvaartverzekeringen: 
Maandelijkse doorlopende vergoeding voor basis, beheer, onderhoud en uitkering    €   5,00 p.p. * 
* Deze tarieven zijn inclusief het onderdeel algemeen voor verzekeringen die niet  
   via ons kantoor kunnen lopen. 
 
Deze vergoedingen worden apart van de premies of inleg van de financiële instelling geïncasseerd. 
 
Indien de maandelijkse vergoeding voor de eerste 24 maanden voor advies en aanvraag van toepassing is, zal bij  
Beëindiging binnen die 24 maanden, de resterende maanden, tot de einddatum, in 1 keer in rekening worden  
gebracht. 
 
Bij het niet tot stand komen van de verzekering of rekening of het niet betalen van bovengenoemde  
vergoedingen zullen wij onze (advies) uren in rekening brengen op basis van ons uurtarief van € 125,00. 
 
Wij vertrouwen op een wederzijdse profijtelijke relatie. 
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