Omdat het leven nooit stil blijft staan, willen wij graag met u mee blijven lopen!
Abonnementen
Door de jaren heen kunnen er veel leuke maar ook minder leuke zaken veranderen in uw
leven zoals: trouwen, het veranderen van baan, het krijgen van kinderen, overlijden,
ontslagen worden, arbeidsongeschikt worden, scheiden maar ook zaken zoals het
ontvangen van een erfenis of de staatsloterij winnen. Welke van de genoemde aspecten
er ook voorkomen in uw leven, ze hebben allemaal een enorme impact op uw financiële
situatie en veranderen het toen zo goede advies misschien wel totaal.
Wij, als Paul Vossen & Partners BV vinden het belangrijk dat onze advisering niet
ophoudt na het afsluiten van een hypotheek. We zien het als onze verantwoordelijkheid
om er voor te zorgen dat het advies dat wij u gegeven hebben, in de toekomst steeds
opnieuw onder de loep wordt genomen om te analyseren of dit nog steeds past bij uw
wensen, uw omstandigheden en de voortdurende veranderende wetgeving.
In het verleden werd ons advies na het afsluiten van de hypotheek betaald uit de
provisies die wij van de geldverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen ontvingen.
Vanaf 2013 is provisie echter niet meer toegestaan!
Om te waarborgen dat wij u van goed advies kunnen blijven voorzien, hebben wij een
tweetal abonnementen ontwikkeld, die er voor zorgen dat u op elk moment bij ons terecht
kunt met uw financiële vraagstukken, zonder dat wij alle diensten op uurbasis moeten
declareren.
Wij verzoeken u vriendelijk het abonnement naar uw keuze aan te vinken en het formulier
verder volledig in te vullen. Ook als u geen gebruik wilt maken van onze abonnementenservice vragen wij u deze keuze kenbaar te maken en het formulier getekend aan ons te
retourneren.
Met vriendelijke groeten,

Paul Vossen & Partners BV
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Abonnement 1: basis abonnement
 Periodiek hypotheekgesprek 1x per twee jaar:
In dit gesprek bespreken wij:
• Inkomensontwikkeling
• Pensioeninkomen
• Levensverzekeringen
• Vermogensopbouw
• Hypotheekvormen
• Recente ontwikkelingen
• De waarde van de woning
• De uitkomst van de rente check die wij voor u voor het gesprek uitvoeren
• Rente herzieningsdatum
 1 x per 2 jaar toetsen wij het financiële rapport met de nieuwe actuele situatie.
Alle wijzigingen qua inkomen, gezinssituatie etc. worden in dit rapport
verwerkt.
 Recht op 2 service uren per jaar ( uurtarief € 115,00)
 Gehele jaar recht op financiële helpdesk via telefoon en mail
 10% korting op ons uurtarief (€ 103,50 in plaats van € 115,00)
 10% korting op onze vaste fee bij advies- en bemiddelingkosten
 Ieder kwartaal ontvangt u een nieuwsbrief met recente ontwikkelingen

Prijs van dit abonnement per maand:
vrijgesteld van BTW


Abonnement 2: Plus abonnement (alleen voor particulieren)
 Alle in abonnement 1 opgenomen zaken
Inclusief:
• Assistentie bij het invullen van de inkomstenbelasting aangifte
• Assistentie bij het invullen van toeslagen en budgetten
• Fiscaliteiten
• Met het afsluiten van dit abonnement betaalt u dus niet meer separaat voor de
assistentie bij het invullen van de inkomstenbelasting aangifte.
Prijs van dit abonnement per maand:



€ 13,03

€ 19,33

(inclusief btw)

Geen abonnement
Wij zijn ons er van bewust dat diensten separaat gefactureerd zullen worden.

Wij verzoeken u bovenstaand uw keuze aan te kruisen.
De opzegtermijn van de abonnementen is 1 maand.
De ingangsdatum van het abonnement is de 1e van de maand volgend op datum ondertekening
abonnement.
Paul Vossen & Partners mag de abonnementskosten ieder jaar op 1 januari indexeren aan de hand van de
CBS consumentenprijs indexcijfer (CPI).
De premie van het door ons gekozen abonnement kan gefactureerd worden ten laste van
IBAN nummer: ……………………………………………….
ten name van: …………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………….
Poscode en woonplaats: …………………………………………………………
Voor akkoord:

Datum:

Handtekening)

(Handtekening)

