
 
 

 

 

Dienstenwijzer RSH Financieel Advies BV 
 
 

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werk- 
wijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke 
wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs 
bij ons kantoor. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie 
over onze dienstverlening. 

 
Adresgegevens kantoor: 

 
RSH Financieel Advies BV 
De Eglantier 603 
7329 DN Apeldoorn 

 
T 055-5431207 
F 055-5431201 

 
E-mail info@rshfinancieeladvies.nl 
Internet www.rshmakelaars.nl 

 

Openingstijden kantoor: 
ma-vr van 9.00-17.30 uur en buiten kantoortijden op afspraak. 

 
 

Ons kantoor is aangesloten bij onderstaande brancheorganisaties: 
AFM Autoriteit Financiële Markten 
Kifid Klachteninstituut financiële dienstverlening 
WFT Wet op het financieel toezicht 
KvK Kamer van Koophandel 

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening 
van onder meer financiële dienstverleners. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 
12008956. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl. 
Op basis van de vergunning die wij hebben mogen wij bemiddelen in hypotheken, 
levensverzekeringen, vermogensopbouwende producten, schadeverzekeringen particulier en 
zakelijk, inkomensverzekeringen, betaal en spaarrekeningen, 

http://www.afm.nl./


Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) 
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om voor u, als consument, één 
loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor 
informatie over financiële zaken. Vanzelfsprekend kunt u altijd naar de rechter gaan in geval van een 
conflict, maar de binnenkort binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u 
een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg 
met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld 
over de kwestie. 

 
 

Wet op het financieel toezicht (WFT) 
De Wet op het financieel toezicht is op 1 januari 2007 inwerking getreden. Deze wet regelt het 
toezicht op de financiële sector in Nederland. De wet vervangt acht toezichtwetten. 

 
Kamer van Koophandel (KvK) 
In het handelsregister van de kamer van koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 
69128235 

 
Hypotheken 
Indien u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een be- 
langrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een langere 
periode, soms wel tot 30 jaar. Bij een dergelijk beslissing moet u als consument op veel zaken letten. 
Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat 
de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die 
voor u belangrijk zijn. Wij mogen u op het gebied van hypotheken van advies dienen. 

 
Levenverzekeringen 
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te be- 
kostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering 
waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn. 
Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. 

 

Schadeverzekeringen 
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van 
uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u bescher- 
men tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij 
hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzeke- 
ringen. 



Volledig onafhankelijk 
Wij zijn volledig onafhankelijk in onze adviezen. Wij hebben een samenwerking met tal van banken 
en verzekeraars waardoor een onafhankelijk advies gewaarborgd is. 
In samenwerking met deze banken en verzekeraars komen wij altijd tot het beste advies met de 
laagste woonlasten. 

 
Onze Beloning 
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denk maar aan salarissen, kosten 
van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed. 

 
Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. 
Bij verzekeringen is dat de premie, bij hypotheken en woonlasteverzekeringen een vaste fee. Zie 
daarvoor onze tarievenkaart. 
De premie van schadeverzekeringen betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Wij 
ontvangen vervolgens een doorloop provisie zo lang als de verzekering loopt als vergoeding voor het 
advies en de bemiddeling van de verzekering. 

 
Als u de premie aan de verzekeraar heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening. 
Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt. 
Vraagt u ons diensten waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf 
met u een andere afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij 
worden gehonoreerd. 

 
Juiste en volledige informatieverstrekking van uw kant 
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met 
u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bij- 
voorbeeld als er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan 
voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u 
geven. 

 
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. 

 
Informatie doornemen 
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie 
zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden. Maar ook kunnen 
wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op be- 
staande of nieuwe financiële producten en diensten. 
Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen. 
In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stel- 
len of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten 
ook. 
Wij behartigen uw belanqen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij 
kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. 
Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan ons kantoor. In de meeste 
gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. 

 

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Kifid, een onafhankelijke 
stichting die uw klacht verder zal beoordelen. 



Kifid 
Postbus 93257 
2509 AG DEN HAAG 
Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 
E-mail info@kifid.nl 

 

Wij gaan ervan uit dat u zich na het lezen van deze Dienstenwijzer een goed beeld kunt vormen over 
onze dienstverlening. 

 
Indien u hierover nog vragen heeft dan vernemen wij ze graag van u. 

Wij zijn u graag van dient! 

mailto:info@kifid.nl

