Basiscontract
Partijen:
Aeilkema & Partners BV en __________________komen het volgende overeen.
Wat doen wij voor u?
In deze overeenkomst leggen wij vast wat u precies van ons mag verwachten.
 Wij informeren u –samen met de aanbieder van het product- over wijzigingen in het
product en/of de wet- en regelgeving die invloed heeft op uw financiële product(en);
 U krijgt van ons dan ook advies wat u in dat geval het beste kunt doen;
 Wij geven wijzigingen in uw verzekeringen aan de aanbieders door;
 Wij houden uw, bij ons afgesloten product(en), in onze administratie gedurende de
gehele looptijd;
 Wij beantwoorden uw toekomstige vragen over de aan u verstrekte adviezen en vragen
over uw producten
Wat verwachten wij van U?
Om u op de hoogte te kunnen houden van de wijzigen die de maatschappij aan ons doorgeeft
vragen wij u om uw email adres. Als het email adres wijzigt dan verzoeken wij u het nieuwe
adres ook aan Aeilkema & Partners door te geven.

Wat moet u betalen voor onze dienstverlening
Voor de meeste financiële producten is het tarief per maand ad € 2,75 per maand. Voor een
hypotheek is het tarief € 5,50 per maand, voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering € 12,50
per maand en voor een uitvaartkosten verzekering € 1,10 per maand.
Product

Ingangsdatum

Einddatum

Maandbedrag

De tariefstelling kan 1 keer per jaar aangepast worden. Deze prijswijziging houdt
(maximaal) gelijke tred met de CBS-Consumenten Prijs Index.

Betaling
U betaalt de kosten van het per maand vooraf. U geeft ons een machtiging om het
maandbedrag automatisch te incasseren. Wij vragen u om daarvoor de bijgesloten
incassomachtiging te tekenen.
Looptijd
Deze overeenkomst treedt in werking per ondertekening datum.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd van het financiële product.

Algemene voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te
raadplegen op onze website: www.aeilkema.nl

Ondertekening:
Plaats: ____________________
Datum: ____________________

_________________

____________________

Client

Aeilkema & Partners B.V.

