
De financiële 
ADVIESWERELD 
verandert.
GAAT U MEE?
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  HELDER ADVIES
   Deskundig   Onafhankelijk   IntEgER   
      ontzoRgEn    gEMAK
      Klant staat centraal  Referenties

  tRAnSPARAnt  Eerlijke vergoeding

Voordelen nieuwe advieswereld
■  Klantbelang staat centraal

■  Transparante vergoeding voor verrichte werkzaamheden

■  Vergoeding adviseur staat in directe relatie met dienstverlening aan de klant

■  Heldere afspraken over de dienstverlening die de klant krijgt

■  Klant bepaalt zelf inhoud dienstverlening

■  Klantgericht en niet productgericht

Waarom een dienstverleningsovereenkomst van Hoeksche Advies
Tegen het risico van overstroming kun je een perfecte dijk aanleggen. Maar nadat de dijk 

klaar is, moet hij wel worden onderhouden. Doe je dat niet dan raakt de dijk snel in verval 

en verliest hij zijn beschermende waarde. 

Precies zo is het met het advies over uw financiële situatie. Wanneer wij ons advies hebben 

gegeven, mag u er op vertrouwen dat uw verzekeringen goed passen bij uw situatie op 

dat moment. Maar alleen wanneer wij regelmatig met u contact hebben en samen met u de 

veranderingen in wet- en regelgeving en de wijzigingen in uw persoonlijke situatie doornemen, 

kunnen wij zorgen dat uw pakket van financiële diensten blijft aansluiten bij uw actuele 

situatie.

Oude advieswereld
Niets is gratis. Voor advies-, bemiddelings- en beheerwerkzaamheden ontvangt uw 

tussenpersoon op de meeste verzekeringsproducten een provisiepercentage van de 

verzekeringspremies. Dit provisiepercentage varieert van 5% tot 30%.

Hier zit een grote tegenstrijdigheid in. U wilt zo min mogelijk verzekeringspremies betalen, 

maar uw tussenpersoon ontvangt een provisiepercentage over de premie die u betaalt. 

Hoe hoger de premie des te hoger het provisiebedrag voor de tussenpersoon.

Adviseert uw huidige tussenpersoon echt in uw belang? 

Er is vaak ook onduidelijkheid over de werkzaamheden van uw huidige tussenpersoon. 

Wat doet uw tussenpersoon concreet voor u? 

Heeft u een overeenkomst met uw tussenpersoon waarin staat welke dienstverlening u 

krijgt en ook kunt verwachten?  

Nieuwe advieswereld
Met een dienstverleningsovereenkomst van Hoeksche Advies betaalt u alleen een bedrag voor 

te verrichten diensten gebaseerd op concrete arbeidsuren en een eerlijk en transparant 

uurtarief. Wij werken niet met provisies. Wij geven alle (indien mogelijk) provisies terug aan 

de klant. Hierdoor kunt u een aanzienlijk bedrag per jaar besparen op uw verzekeringspremies. 

Omdat wij niet beloond worden door verzekeraars en banken is ons advies altijd objectief 

en gebaseerd op de verzekering die het beste past bij uw specifieke situatie. Nu en in de 

toekomst.

In de dienstverleningsovereenkomst die wij met onze klanten aangaan, staat volledig 

omschreven welke dienstverlening u van ons kunt verwachten. Helder en duidelijk.
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LEVEN & PENSIOENZORG & INkOMENBEZIT & ScHADE

 PAkkET 1

E 29,50     PER MAAND

 PAkkET 2

E 18,00     PER MAAND  
 PAkkET 3

E 13,50     PER MAAND  

Verzekeringen
■  Auto- en Bestelautoverzekering
■  Aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’er
■  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
■  Wegasverzekering
■  Inventaris- en Goederenverzekering
■  Gebouwenverzekering
■  Bedrijfsschadeverzekering
■  Rechtsbijstandverzekering voor ZZP’er
■  Milieuschadeverzekering
■  Ongevallenverzekering
■  Zakenreisverzekering
■  Computer- en Elektronicaverzekering
■  Geldverzekering
■  Werkmaterieel- en Landbouwmaterieelverzekering
■  Goederentransportverzekering
■  Eigen vervoerverzekering
■  Evenementenverzekering
■  Car- en Montageverzekering

Dienstverlening
✔   Netto premies (zonder provisie)
✔   Jaarlijks een actueel verzekeringsoverzicht
✔   Gehele jaar door een financiële vraagbaak
✔   Eén keer in de twee jaar een persoonlijk updategesprek
✔   Eén keer in de drie jaar premievergelijk
✔   Doorgeven van mutaties aan verzekeraars
✔   Opzegservice
✔   Begeleiding bij materiële schade
✔   Periodiek een nieuwsbrief met informatie over wet- en 

regelgeving en aanbiedingen van schadeverzekeraars

Verzekeringen
■  Arbeidsongeschiktheidsverzekering
■  Ziektekostenverzekering Basis
■  Ziektekostenverzekering Aanvullend
■  Maandlastenverzekering

Dienstverlening
✔   Netto premies (zonder provisie)
✔   Jaarlijks een actueel verzekeringsoverzicht
✔   Gehele jaar door een financiële vraagbaak
✔   Eén keer in de twee jaar een persoonlijk updategesprek
✔   Eén keer in de drie jaar premievergelijk
✔   Doorgeven van mutaties aan verzekeraars
✔   Opzegservice
✔   Periodiek een nieuwsbrief met informatie over  

wet- en regelgeving en aanbiedingen van zorg- en  
inkomenverzekeraars

Verzekeringen
■  Lijfrenteverzekering
■  Bancaire lijfrenterekening
■  Banksparen
■  Spaarverzekering
■  Beleggingsverzekering
■  Overlijdensrisicoverzekering
■  Uitvaartverzekering

Dienstverlening
✔   Netto premies (zonder provisie)
✔   Jaarlijks een actueel verzekeringsoverzicht
✔   Gehele jaar door een financiële vraagbaak
✔   Eén keer in de twee jaar een persoonlijk updategesprek
✔   Eén keer in de drie jaar premievergelijk
✔   Doorgeven van mutaties aan verzekeraars
✔   Opzegservice
✔   Berekening jaarruimte lijfrente
✔   Administratieve begeleiding bij het laten vrijkomen van 

een uitkering bij overlijden
✔   Periodiek een nieuwsbrief met informatie over wet- en 

regelgeving en aanbiedingen van levenverzekeraars
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Bezoekadres:

Edisonstraat 8-d

Oud-Beijerland

Postadres:

Postbus 1213

3260 AE Oud-Beijerland

T : 0186 - 62 75 00

E : info@hoekscheadvies.nl

WWW.HOEKSCHEADVIES.NL

Ambassadeur van Hoeksche Advies
Onze klanten zijn onze ambassadeurs. Kent u een 

ZZP'er die op zoek is naar verzekerings-, pensioen- of 

vermogensadvies? Laat het ons weten en wij nemen 

contact op voor een vrijblijvend en gratis kennis-

makingsgesprek. Maakt hij of zij gebruik van onze 

dienstverlening, dan ontvangt u van ons als dank voor 

het doorverwijzen een diner- of cadeaubon van € 50,00.

Even voorstellen
Hoeksche Advies is een middelgroot onafhankelijk inter-

mediair op het gebied van verzekeringen, pensioenen en 

vermogen. De onderneming is gestart in 2003 en inmiddels 

uitgegroeid tot een gerenommeerd advieskantoor met 

een zestal medewerkers en vele tevreden klanten.

Het kantoor wordt gekenmerkt door kwaliteit met een 

sterk persoonlijke benadering. Wij zijn er dan ook op  

gericht een langdurige en intensieve adviesrelatie met 

onze klanten op te bouwen met een hoge mate van  

vakbekwaamheid, betrokkenheid, integriteit, transparantie 

en betrouwbaarheid als uitgangspunten.

Persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen vormen 

de basis voor de relatie met onze klanten. Wij zijn er 

dan ook zeer trots op dat nieuwe, maar ook vele klanten 

‘van het eerste uur’, nog steeds met grote tevredenheid 

gebruik maken van onze dienstverlening.

Bij Hoeksche Advies staat uw financiële belang altijd 

voorop. Als onafhankelijke adviseurs werken wij met  

verschillende aanbieders van financiële diensten. Omdat 

wij niet beloond worden door verzekeraars en banken is 

ons advies altijd objectief en gebaseerd op de verzekering 

die het beste past bij uw specifieke situatie. Nu en met 

het oog op de toekomst.

tarieven
Soort pakket Bedrag per maand

Pakket 1 Bezit & Schade € 29,50

Pakket 2 Zorg & Inkomen € 18,00

Pakket 3 Leven & Pensioen € 13,50

Kortingen
■  10% korting bij minimaal 2 pakketten

■  10% korting bij jaarbetaling

■  10% korting bij een 3-jarig contract

Entreekosten
Voor het invoeren van uw persoonsgegevens en het 

inrichten van een schaduwadministratie van uw lopende 

verzekeringen rekenen wij een éénmalig bedrag van  

€ 75,00 aan administratiekosten.


