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WAT BIELDERMAN KOETSIER VOOR U KAN BETEKENEN 

U heeft een vraag of wens op financieel gebied en wilt daarover advies krijgen. Dit kan op verschillende situaties 

betrekking hebben: de aanschaf van een woning, het opbouwen van een oudedagsvoorziening, het afdekken van de 

financiële risico’s van overlijden, het afdekken van de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid en/of werkeloosheid, 

het sparen voor toekomstige uitgaven, zoals de studie van uw kinderen, etc. 

De praktijk is dat veel van dit soort vraagstukken met elkaar samenhangen. Zij hebben allemaal te maken met úw 

levenswandel. Daarom zullen wij bij de advisering over mogelijke oplossingen niet alleen kijken naar de dag van 

vandaag, maar ook naar de toekomst. Niemand kan in de toekomst kijken, maar één ding is zeker: “Er zullen zich in uw 

leven allerlei gebeurtenissen voordoen waar u nu nog geen weet van heeft”. Dat betekent dat oplossingen bij voorkeur 

zo flexibel mogelijk zijn, zodat u de noodzakelijke aanpassingen kunt doen als uw situatie zich wijzigt. 

Er moeten veel vragen worden beantwoord voordat een goed advies kan worden gegeven. Wat zijn uw wensen en 

verwachtingen? Kunt u de financiële gevolgen dragen als een risico zich daadwerkelijk voordoet? Hoe staat u tegenover 

deze risico’s? Bent u bereid deze risico’s te dragen of wilt u ze juist vermijden? Hoeveel kennis en ervaring heeft u op 

financieel gebied? Hoe kunt u het beste inspelen op de fiscale aspecten? Wat voor soort productvormen zijn er 

mogelijk? Welke aanbieders hebben hiervoor goede producten op de plank liggen? 

Onze werkwijze 

 Oriëntatiegesprek 

Elk advies gesprek begint met een oriëntatiegesprek. In dit gesprek kunt u aangeven wat uw adviesvraag precies 

inhoudt, welke uitgangspunten u wilt aanhouden, en binnen welke grenzen het advies moet worden ingevuld. 

Bent u nog geen klant van ons, dan is dit meteen het moment om met elkaar kennis te maken. Wij vinden het van 

belang dat er wederzijds vertrouwen is. Vertrouwen is immers de basis voor elk goed advies. 

 

Tijdens het oriëntatiegesprek geven wij u een goed beeld van wie wij zijn en hoe wij werken. Wij wijzen u direct op 

enkele belangrijke aandachtspunten. Verder wordt in dit gesprek een globale inventarisatie gemaakt van een aantal 

relevante zaken. 

 

Het oriëntatiegesprek is voor u meestal vrijblijvend. Afhankelijk van het adviesonderwerp geven wij aan welke 

tijdsduur wij als oriëntatie zien en daarmee vrijblijvend is. In de afspraakbevestiging wordt dit vermeld.  

Het is denkbaar dat u veel vragen heeft en dat het gesprek daardoor langer duurt. Hiervoor brengen wij dan ons 

reguliere tarief in rekening. Dit tarief staat vermeld in onze bijgevoegde tarievenlijst. Indien u dat graag wilt, kunt 

u zelf invloed uitoefenen op de kosten door zelf zaken voor te bereiden. 

 

Tijdens of na het oriëntatiegesprek beslist u of u verder gebruik wilt maken van onze diensten. U kunt er voor 

kiezen om gebruik te maken van onze gehele dienstverlening of slechts van enkele onderdelen. Wij kunnen voor u 

de volgende belangrijke functies uitvoeren: 

 

 Inventarisatie – Wij zijn uw Risico Manager 

Om u van goed advies te voorzien, moeten wij weten hoe uw financiële situatie eruit ziet en wat uw persoonlijke 

omstandigheden zijn. Daarom zullen we na het oriëntatiegesprek eerst een inventarisatie uitvoeren van relevante 

zaken.  

 

Dit is een tijdrovende bezigheid. Wij bieden u de gelegenheid om als u dat wilt zelf diverse zaken voor te bereiden. 

Zo heeft kunt u direct invloed uitoefenen op de tijdsduur en daarmee op de kosten van de inventarisatie. 

 

Wij maken een totaaloverzicht van de geïnventariseerde gegevens en geven u een duidelijk beeld van de financiële 

risico’s die u loopt. Wij kijken hierbij niet alleen naar de huidige situatie, maar ook naar uw toekomstige situatie en 

die risico’s die u op dat moment loopt. Zo heeft u overzicht: u krijgt een duidelijk beeld waar u staat. Met dit 

overzicht krijgt u ook inzicht in uw eigen situatie.  

 

 Advies – Wij zijn uw Financieel Adviseur 

U heeft nu inzicht in de risico’s. U zult bereid zijn om sommige risico’s te lopen, maar andere risico’s juist niet. Wij 

geven u een duidelijk beeld van de mogelijkheden om uzelf te beschermen tegen de risico’s die u niet wenst te 

lopen.  
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Tevens geven wij u advies over de manier waarop u dit financieel verstandig kunt doen. Daarbij kunt u denken aan 

betaalbaarheid en flexibiliteit. Belangrijk uitgangspunt is dat u hierbij zowel vandaag prettig kunt leven, maar ook 

weet dat u dat in de toekomst ook kan blijven doen. 

Een goed advies heeft betrekking op uw financiële wensen in het heden én in de toekomst. 

 

 Inkoop Manager - Wij zijn uw inkoper 

Als bekend is wat u wilt en nodig heeft, moet een keuze worden gemaakt uit de vele producten die op de markt 

verkrijgbaar zijn. Wij adviseren u welke (combinatie van) producten hiervoor goed passen. Belangrijk zijn de kleine 

lettertjes (de voorwaarden), service van de aanbieder en flexibiliteit.  

 

Uiteraard zoeken wij hierbij een goede prijs/kwaliteit verhouding. Uit dit overzicht volgt dan een advies voor een 

specifieke productoplossing. 

 

Vervolgens zorgen wij ervoor dat het geadviseerde product wordt geoffreerd en aangevraagd, en controleren wij of 

de polis en/of hypotheek in overeenstemming is met uw aanvraag. 

Uw specifieke situatie en wensen vragen om de juiste combinatie van aanbieder én product. 

 

 Beheerder - Wij bieden u doorlopende service 

Zodra het advies is afgerond gaat u feitelijk pas echt gebruik maken van het advies. Het is zeer waarschijnlijk dat 

er in de jaren daarna het een en ander in uw situatie gaat veranderen. De risico’s kunnen wijzigen of uw wensen 

kunnen wijzigen. Of beide. 

 

Wij helpen u om ook in de toekomst het overzicht te behouden en daar waar nodig aanpassingen te doen. Er zijn 

verschillende vormen waarin wij het beheer kunnen doen: u kunt zelf bepalen hoeveel doorlopende service u wilt. 

Geef uw financiële gezondheid in vertrouwde handen, nu en in de toekomst. 

 

 Belangen Behartiger - Wij staan aan úw kant 

In veel gevallen is het nodig om een financieel product af te nemen. U wilt dat dit product doet wat u ervan 

verwacht: Niets meer, maar ook niets minder. Maar, er kunnen altijd tegenstrijdige belangen ontstaan tussen u en 

de aanbieder van een product. Dat geldt bij het aangaan van een product, maar ook tijdens de looptijd. Wij komen 

op voor úw belangen: Wij zijn uw financieel partner en vertrouwenspersoon op financieel terrein.  

Een onbezorgde toekomst vraagt een langdurige vertrouwensrelatie met uw adviseur. 

 

 Financieel Planner -Wij zijn uw financiële vraagbaak 

Als aanvulling op bovenstaande punten kunt u ons ook vragen op te treden als Financieel Planner. 

Wij rekenen dan uw inkomsten en uitgaven om naar netto lasten. Zo weet u exact wat de gevolgen zijn van al uw 

beslissingen op uw besteedbaar inkomen. 

 

Verder kunt u dan terecht voor tal van specifieke financiële vraagstukken, zoals financieel advies als uw eerste kind 

wordt geboren, studie van uw kinderen, financieel advies bij echtscheiding, nieuwe relatie nadat u eerder bent 

gescheiden, een second opinion, zorgkosten voor als u later hulpbehoevend wordt, voor u als ondernemer: 

beleggen in BV of in privé, hoe bouw ik pensioen op, moet ik gebruik maken van de FOR, enz. enz.  

 

 Budget Coach 

Als aanvulling op bovenstaande punten kunt u ons ook vragen op te treden als Budget Coach. 

Wij zetten dan samen met u al uw inkomsten en uitgaven op een rij, dus niet alleen de “grote” kosten. 

U krijgt dan tips over aanpassingen en allerlei verbetertips. Vaak valt daar voor u veel te verdienen. 

Wie oog heeft voor de kleintjes kan vaak zijn geld effectiever besteden. 

 

De drijfveren van Bielderman Koetsier 

Voor ons is verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij onze klanten het uitgangspunt bij al onze activiteiten. 

Deskundigheid, integriteit en passie voor het vak zijn voor ons dan ook zeer belangrijk.  

Wij zijn uw financieel partner en vertrouwenspersoon op financieel terrein. Wij willen daarom dicht bij u staan. Het is 

daarom dat onze deur altijd voor u open staat: u kunt altijd bij ons binnenlopen om uw vragen en wensen te bespreken. 

Uiteraard kunt u ook de telefoon pakken of een e-mailtje sturen. Ook kunt u gebruik maken van onze website 

www.bieldermankoetsier.nl. Voorop staat wat ú prettig vindt.  
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HOE WORDEN WIJ BETAALD? 

U zal begrijpen dat wij altijd een vergoeding nodig hebben voor onze dienstverlening. Dit is uiteraard ook van belang 

om u in de toekomst van goed advies te kunnen blijven voorzien.  

Hedendaagse beloning 

Wij zijn altijd voorstander geweest van een transparante en eerlijke vergoeding. Wij laten ons dan ook bij voorkeur 

rechtstreeks door u belonen voor onze dienstverlening. Wij maken met ú afspraken over onze beloning. Een derde 

partij, zoals verzekeraar of bank heeft daar geen enkele rol in. Dat is wel zo duidelijk. 

U ontvangt van ons een nota voor onze dienstverlening. 

Dit geldt voor alle complexe producten. Wat een complex product is wettelijk vastgesteld.   

Complexe producten zijn onder andere producten voor: 

 Vermogensopbouw 

 Pensioenen, lijfrentes e.d. 

 Levensverzekeringen, waaronder overlijdensrisicoverzekeringen 

 Uitvaartverzekeringen 

 Inkomensverzekeringen, zoals arbeidsongeschiktheid- en woonlastenverzekeringen 

 Kredieten, zowel hypotheken als consumptieve kredieten  

 

Voor de niet-complexe producten, zoals bijvoorbeeld auto-, zorg- en woonhuisverzekeringen worden wij veelal nog 

beloond op basis van provisie. U krijgt hiervoor geen aparte nota van ons, tenzij dit vooraf met u is afgesproken. 

 

U betaalt alleen wat u afneemt 

Welke vorm van beloning ook werd aangehouden: De hoogte van onze vergoeding is sterk afhankelijk van de 

werkzaamheden die wij voor u gaan verrichten. Heeft u geen behoefte aan bepaalde werkzaamheden, dan kunnen wij 

deze achterwege laten. Wel zullen wij altijd de wettelijk voorgeschreven werkzaamheden moeten uitvoeren. Zo kunt u 

onze beloning precies afstemmen op datgene dat u van ons verlangt.  

Doorlopende service (Nazorg) 

Als onderdeel van onze dienstverlening bij bemiddeling wordt altijd een doorlopende service-overeenkomst 

overeengekomen. Daarin kunt u ervoor kiezen om uitsluitend gebruik te maken van het Administratief Beheer en 

Wettelijke Nazorg. Dat noemen wij de minimale nazorg.  Het is niet mogelijk om een complex financieel product via ons 

af te sluiten, zonder deze minimale nazorg. 

U kunt er ook voor kiezen om gedurende de looptijd meer service en ondersteuning te krijgen door te kiezen van een 

vorm van aanvullende, Doorlopende Service.  

Onze vergoeding voor Doorlopende Service, inclusief het Administratief Beheer en Wettelijke zorgplicht, zijn niet 

opgenomen in de advies- en bemiddelingstarieven bij aanvang van een financieel product en/of dienst. 

 

Er zijn drie aparte overeenkomsten voor Doorlopende Service: 

• Voor u als particulier: alle complexe producten voor u als particulier vallen hieronder. 

• Voor u als DGA/ondernemer of freelancer: de producten die het risico van arbeidsongeschiktheid afdekken. 

• Voor omvangrijke zakelijke risico's kunnen wij een op maat toegesneden Service opstellen 

 

Korting bij Doorlopende Service 

Maakt u gebruik van onze dienstverlening van Doorlopende Service? Dan kennen wij u én hebben wij al veel actuele 

gegevens over uw financiële situatie. Dat is wel zo prettig: u hoeft niet steeds opnieuw uw situatie toe te lichten. Bij een 

vervolgvraag hoeven wij ook minder werkzaamheden voor u te verrichten. U bent hierdoor goedkoper uit. Afhankelijk 

van uw keuze van Doorlopende Service ontvangt u extra kortingen op onze tarieven. 

Tarieven 

In bijlage 1 is een tarieven lijst opgenomen die u een goede indicatie geeft van onze beloning. 
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WAT VERWACHTEN WIJ VAN U 

Wij willen uw belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen. Voor het geven van een goed advies zijn wij afhankelijk 

van de informatie die u aan ons verstrekt. Wij verwachten van u dat u ons juiste, volledige en actuele informatie 

verstrekt. 

Om ons advies goed op uw situatie te kunnen afstemmen is het belangrijk dat u al deze informatie verstrekt. Dit kan 

gaan om allerlei persoonlijke gegevens die nodig zijn om het totaalbeeld voor ons compleet te maken, gegevens over 

uw pensioen, over verzekeringen en regelingen die u via uw werkgever heeft geregeld en over mogelijke verzekeringen 

die elders zijn afgesloten. 

Wilt u dat wij het beheer voor u doen, dan is het belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van wijzigingen in uw 

persoonlijke situatie, zoals uw inkomenssituatie, gezinssituatie, verbouwingen aan de woning, verhuizing, aangaan en 

beëindigen van leningen en dergelijke. 

Wij zullen u regelmatig informatie en stukken toezenden welke betrekking hebben op uw financiële zaken. Soms is dit 

informatie die wij op basis van een wettelijke verplichting toezenden. Meestal is dit informatie die wij u sturen in 

verband met de aanvraag of wijziging van financieel product, of informatie waarvan wij denken dat die voor u belangrijk 

kan zijn. Wij vragen u om al onze informatie altijd aandachtig door te nemen en bij vragen of onduidelijkheden contact 

met ons op te nemen.  

Alhoewel wij ons uiterste best doen om fouten te voorkomen, blijft ons werk mensenwerk en kan het voorkomen dat er 

een fout is gemaakt. Wij vragen u om polissen, contracten, e.d. altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn 

opgesteld volgens uw wensen. Bij een eventuele fout verwachten wij dat u hierover contact met ons opneemt. 

Wij onderhouden alle contacten met geldverstrekkers en/of verzekeraars. Indien u zelf ook rechtstreeks contact heeft 

met deze partijen, dan verzoeken wij u altijd om ons hiervan op de hoogte te stellen. Indien u schriftelijke stukken 

heeft ontvangen of zelf heeft verzonden, vragen wij u om ons hiervan een kopie toe te sturen. Hierdoor kunnen wij uw 

dossier up-to-date houden en u beter behulpzaam zijn in het beheer van uw financiële producten. 
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BIJLAGE 1A: INDICATIE BELONING - PARTICULIER 

Standaard tarieven 

 Eenmalige start kosten € 50 

 Advies - per uur € 130 

 Administratieve ondersteuning – per uur € 85 

 

Indicatie tarieven per adviesopdracht 

De onderstaande tarieven zijn een indicatie en afhankelijk van: 

 de complexiteit van uw privé situatie en/of onderneming en/of fiscale regime van lopende producten; 

 de kennis en ervaring die u heeft; 

 hoeveel werkzaamheden u zelf wilt uitvoeren; 

 de gewenste toelichting op uw adviesvraag; 

 (relatie)kortingen. 

 

Advies tarieven   vanaf tot  

Gecombineerd met hypotheek 

Hypotheek advies incl. bemiddeling  € 2.250 - € 3.250  

Opstellen schenk-, lening,-draagplicht overeenkomst (per overeenkomst)  € 250 - € 375 

Toeslag bij echtscheiding  € 500 - € 750 

 

Niet gecombineerd met hypotheektraject 

ORV advies en bemiddeling   € 500 - € 1.100  

Woonlasten advies en bemiddeling   € 500 - € 1.100  

Vermogensopbouw advies en bemiddeling – oudedagsvoorziening  € 750 - € 1.350  

Vermogensopbouw advies en bemiddeling – overig  € 450 - € 700 

Financieel Plan  € 1.500 - € 3.000 

 

Doorlopende Service en beheer (nazorg) 

Standaard 

 Administratie vergoeding € 9 - € 14 (per product per jaar) 

 Vergoeding Wettelijke Nazorg € 12 (per productgroep per jaar) 

 

Aanvullende, doorlopende service 

 Premie- c.q. inleg incasso door Bielderman Koetsier € 1,50 (per maand)  

 Aanvullende Doorlopende Service-overeenkomsten € 29,50  - € 97,50 (per maand) 

 Losse specifieke (doorlopende) Service in overleg 

 

BTW  

In de gevallen waarin u ook gebruik maakt van onze rol als inkoop manager (dus wij verzorgen ook de inkoop van een 

product) zal geen BTW verschuldigd zijn. Indien u geen gebruik maakt van onze rol als inkoop manager dan bent u in 

de meeste gevallen 21% BTW verschuldigd.  

Bovenstaande tarieven zijn excl. BTW. 
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BIJLAGE 1B: INDICATIE BELONING - IB ONDERNEMER 

Standaard tarieven 

 Eenmalige start kosten € 50 

 Advies - per uur € 130 

 Administratieve ondersteuning – per uur € 85 

 

Indicatie tarieven per adviesopdracht 

De onderstaande tarieven zijn een indicatie en afhankelijk van: 

 de complexiteit van uw privé situatie en/of onderneming en/of fiscale regime van lopende producten; 

 de kennis en ervaring die u heeft; 

 hoeveel werkzaamheden u zelf wilt uitvoeren; 

 de gewenste toelichting op uw adviesvraag; 

 (relatie)kortingen. 

 

Advies tarieven   vanaf tot  

Gecombineerd met hypotheek 

Hypotheek advies incl. bemiddeling  € 2.500 - € 3.750  

Opstellen schenk-, lening,-draagplicht overeenkomst (per overeenkomst)  € 375 - € 500 

Toeslag bij echtscheiding  € 750 - € 1.000 

 

Niet gecombineerd met hypotheektraject 

ORV advies en bemiddeling   € 500 - € 1.100  

AOV advies en bemiddeling   € 750 - € 1.500 

Vermogensopbouw advies en bemiddeling – oudedagsvoorziening  € 750 - € 1.350  

Vermogensopbouw advies en bemiddeling – overig  € 450 - € 700 

Financieel Plan  € 1.750 - € 3.250 

 

Doorlopende Service en beheer (nazorg) 

Standaard 

 Administratie vergoeding € 9 - € 14 (per product per jaar) 

 Vergoeding Wettelijke Nazorg € 12 (per productgroep per jaar) 

 

Aanvullende, doorlopende service 

 Premie- c.q. inleg incasso door Bielderman Koetsier € 1,50 (per maand)  

 Aanvullende Doorlopende Service-overeenkomsten € 29,50  - € 97,50 (per maand) 

 Losse specifieke (doorlopende) Service in overleg 

 

BTW  

In de gevallen waarin u ook gebruik maakt van onze rol als inkoop manager (dus wij verzorgen ook de inkoop van een 

product) zal geen BTW verschuldigd zijn. Indien u geen gebruik maakt van onze rol als inkoop manager dan bent u in 

de meeste gevallen 21% BTW verschuldigd.  

Bovenstaande tarieven zijn excl. BTW. 
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BIJLAGE 1C: INDICATIE BELONING – DGA ONDERNEMER 

Standaard tarieven 

 Eenmalige start kosten € 50 

 Advies - per uur € 130 

 Administratieve ondersteuning – per uur € 85 

 

Indicatie tarieven per adviesopdracht 

De onderstaande tarieven zijn een indicatie en afhankelijk van: 

 de complexiteit van uw privé situatie en/of onderneming en/of fiscale regime van lopende producten; 

 de kennis en ervaring die u heeft; 

 hoeveel werkzaamheden u zelf wilt uitvoeren; 

 de gewenste toelichting op uw adviesvraag; 

 (relatie)kortingen. 

 

Advies tarieven   vanaf tot  

Gecombineerd met hypotheek 

Hypotheek advies incl. bemiddeling  € 2.750 - € 3.950  

Opstellen schenk-, lening,-draagplicht overeenkomst (per overeenkomst)  € 375 - € 500 

Toeslag bij echtscheiding  € 750 - € 1.000 

 

Niet gecombineerd met hypotheektraject 

ORV advies en bemiddeling   € 500 - € 1.100  

AOV advies en bemiddeling   € 750 - € 1.500 

Vermogensopbouw advies en bemiddeling – oudedagsvoorziening  € 750 - € 1.350  

Vermogensopbouw advies en bemiddeling – overig  € 450 - € 700 

Financieel Plan  € 1.950 - € 3.750 

 

Doorlopende Service en beheer (nazorg) 

Standaard 

 Administratie vergoeding € 9 - € 14 (per product per jaar) 

 Vergoeding Wettelijke Nazorg € 12 (per productgroep per jaar) 

 

Aanvullende, doorlopende service 

 Premie- c.q. inleg incasso door Bielderman Koetsier € 1,50 (per maand)  

 Aanvullende Doorlopende Service-overeenkomsten € 29,50  - € 97,50 (per maand) 

 Losse specifieke (doorlopende) Service in overleg 

 

BTW  

In de gevallen waarin u ook gebruik maakt van onze rol als inkoop manager (dus wij verzorgen ook de inkoop van een 

product) zal geen BTW verschuldigd zijn. Indien u geen gebruik maakt van onze rol als inkoop manager dan bent u in 

de meeste gevallen 21% BTW verschuldigd.  

Bovenstaande tarieven zijn excl. BTW. 
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BIJLAGE 2: DIENSTENWIJZER 

Informatie over onze dienstverlening  

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële 

overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.  

Naam en adres  

Onze gegevens luiden:  

Bielderman Koetsier 

Pastoor Gowthorpestraat 10  

Postbus 550  

3770 AN BARNEVELD  

Tel. 0342-405340  

Fax 0342-405341  

KvK.nr. 86382519 

www.bieldermankoetsier.nl/ 

info@bieldermankoetsier.nl 

Registratie AFM  

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12048951  

Aard van dienstverlening  

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:  

 Schadeverzekeringen, zowel particulier als zakelijk 

 Levensverzekeringen  

 Inkomensverzekeringen 

 Pensioenverzekeringen en premiepensioenvorderingen 

 Zorgverzekeringen 

 Hypotheken  

 Consumptief krediet  

 Vermogen 

 Betaal –en spaarrekeningen, incl. elektronisch geld 

 Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen  

 

Klachten 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit 

ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.  

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:  

Klachten Instituut Financiële Dienstverlening  

Postbus 93257  

2509 AG DEN HAAG  

www.kifid.nl 

Ons aansluitnummer: 300.018317  

Adviesvrij  

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te 

adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeraars, banken of hypotheekverstrekkers.  

Geen zeggenschap  

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële 

producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.  
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Selectie van aanbieders  

Wij werken met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze 

advisering. Mogelijk hebben andere aanbieders ook producten die voor u geschikt zijn. Naar deze informatie moet u zelf 

op zoek gaan. 

Wijze van beloning  

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact 

brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, 

informeren wij u hierover vooraf.   
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BIJLAGE 3: ALGEMENE VOORWAARDEN BIELDERMAN KOETSIER 

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bielderman Koetsier BV, gevestigd te Barneveld (Nederland) aan 

de Pastoor Gowthorpestraat 10, 3772 CB, hierna te noemen: “Bielderman Koetsier”, en zijn mede bedongen ten 

behoeve van de bestuurders van Bielderman Koetsier en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid 

daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Bielderman Koetsier werkzaam zijn. 

De wederpartij van Bielderman Koetsier is degene aan wie Bielderman Koetsier enige offerte heeft verstrekt, aanbieding 

heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke 

persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”. 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bielderman Koetsier gedane aanbiedingen, 

offertes en acceptaties daarvan en/of door Bielderman Koetsier gesloten overeenkomsten waarbij Bielderman 

Koetsier zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of 

andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van 

een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door Bielderman Koetsier zonder 

voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Bielderman Koetsier slechts voor 

zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Bielderman Koetsier en de opdrachtgever zijn overeengekomen. 

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende 

bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. 

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. De Nederlandse tekst is bindend. 

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. 

2.1 Offertes en tarieven van Bielderman Koetsier zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. 

2.2 Aan Bielderman Koetsier verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Bielderman 

Koetsier, niet tot resultaatsverplichtingen. 

2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Bielderman Koetsier een 

opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Bielderman Koetsier is 

bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. 

2.4 In het geval opdrachtgever per e-mailbericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever 

binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Bielderman 

Koetsier heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien 

opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel 

van (een medewerker van) Bielderman Koetsier wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te 

verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Bielderman Koetsier heeft bereikt. 

2.5 Digitaal, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Bielderman Koetsier aan 

deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Bielderman Koetsier 

gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van 

Bielderman Koetsier het tegendeel blijkt. 

Artikel 3: Inschakeling derden 

3.1 Het is Bielderman Koetsier toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig 

gebruik te maken van (diensten van) derden. Bielderman Koetsier zal bij het inschakelen van derden zoveel 

mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in 

acht nemen. Bielderman Koetsier is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. 
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Artikel 4: Honorarium en betaling 

4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Bielderman 

Koetsier wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens 

een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief, dan wel verrichtingentarief, dan 

wel een abonnementstarief worden overeengekomen. Indien sprake is van een uurtarief wordt de bestede tijd 

steeds afgerond naar tijdseenheden van 5 minuten. 

4.2 De overeengekomen tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, geïndexeerd met de CBS consumentenprijsindex 

alle huishoudens. 

4.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever 

doorberekend. Bielderman Koetsier is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer 

zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor 

de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Bielderman 

Koetsier beïnvloeden.  

4.4 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door 

Bielderman Koetsier voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders 

vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in 

rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Bielderman 

Koetsier, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico. 

4.5 Verrekening door de opdrachtgever van de door Bielderman Koetsier gefactureerde premies en bedragen met 

een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever 

in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering 

door Bielderman Koetsier uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is 

vastgesteld. 

4.6 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn 

betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande 

bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt 

om het openstaande bedrag aan Bielderman Koetsier te voldoen, kan de vordering uit handen worden 

gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal 

zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee 

punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.   

4.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en 

kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat 

de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

4.8 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn 

betaalt, zijn wij gerechtigd om onze dienstverlening per direct te stoppen. Wij zijn op generlei wijze 

aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen van het stoppen van onze dienstverlening. 

4.9 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Bielderman Koetsier 

aanleiding geeft, is Bielderman Koetsier bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de 

opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.  

Artikel 5: Administratiekosten complexe producten 

5.1 Onder complexe producten worden verstaan alle levensverzekeringen (uitvaartverzekering, 

kapitaalverzekering, lijfrenteverzekering, overlijdensrisicoverzekering, etc.), alle verzekeringen ten aanzien van 

het individuele risico van arbeidsongeschiktheid (AOV, woonlastenverzekering, etc.), kredieten (hypothecair, 

consumptief, etc.), beleggings- en/of spaarrekeningen, bankspaarproducten.  

5.2 In onderling overleg kan ook voor andersoortige producten worden afgesproken dat wij deze administreren.  In 

dat geval gelden alle bepalingen van dit artikel voor het betreffende product.  

5.3 Indien een product op ons agentschap staat, zullen wij dit product altijd administreren. Voor dit artikel wordt 

ieder product dat is afgesloten door/onder onze bemiddeling geacht op ons agentschap te staan. Voor 

producten die niet op ons agentschap staan kunt u ons verzoeken het product eveneens te administreren. 
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5.4 Voor ieder complex product dat door ons wordt geadministreerd zijn maandelijks administratiekosten 

verschuldigd. Deze kosten zijn nadrukkelijk geen onderdeel van de advies- en bemiddelingstarieven bij 

aanvang van een financieel product en/of dienst. 

5.5 De administratiekosten hebben uitsluitend betrekking op het opnemen van productgegevens en 

correspondentie  in onze administratiesystemen, het in stand houden van deze systemen en al wat verder 

noodzakelijk is om onze diensten blijvend te kunnen verlenen. 

5.6 De administratiekosten worden jaarlijks bij u in rekening gebracht . Als een product slechts een deel van een 

maand wordt geadministreerd,  wordt een gehele maand in rekening gebracht.  

Artikel 6: Wettelijke zorgplicht complexe producten 

6.1 De wettelijke zorgplicht omvat uitsluitend de volgende dienstverlening: 

a) Wij registeren uw NAW gegevens in onze administratieve systemen 

b) U ontvangt van ons of rechtstreeks van de aanbieder de voor u noodzakelijke informatie in het geval van 

zeer belangrijke productwijzigingen en/of wetswijzigingen, die rechtstreeks van invloed zijn op het product dat 

u via ons agentschap heeft lopen (zoals onder artikel 5 benoemd). 

  Indien dit artikel niet geheel aansluit op de wettelijke zorgplicht die de wetgever voor ogen heeft, dan valt 

onder de wettelijke zorgplicht slechts die dienstverlening zoals wetgever die voor ogen heeft. 

6.2 Voor ieder complex product dat door ons wordt geadministreerd is maandelijks een vergoeding verschuldigd 

voor de genoemde wettelijke zorgplicht. Deze kosten zijn nadrukkelijk geen onderdeel van de advies- en 

bemiddelingstarieven bij aanvang van een financieel product en/of dienst. 

6.3 Deze vergoeding wordt samen met de administratiekosten,  op dezelfde wijze, jaarlijks bij u in rekening 

gebracht. 

Artikel 7: Einde administratief beheer c.q. wettelijke zorgplicht 

7.1 U kunt er juridisch gezien, niet voor kiezen om ons als dienstverlener te ontslaan van onze wettelijke 

zorgplicht. Dit betekent dat onze wettelijke zorgplicht uitsluitend eindigt, als u het product beëindigd, dan wel 

dat een andere partij de wettelijke zorgplicht van ons overneemt. De wettelijke zorgplicht houdt in dat wij u de 

noodzakelijke informatie verstrekken in het geval van zeer belangrijke wijzigingen in het product en/of 

wijzigingen in wet- en/of regelgeving die rechtstreeks van invloed zijn op het product dat via ons agentschap 

loopt. 

7.2 Op het moment dat een product is beëindigd, dan wel dat de wettelijke zorgplicht door een andere partij van 

ons is overgenomen, stopt de verschuldigdheid van de administratiekosten en de vergoeding voor de wettelijke 

zorgplicht, zoals omschreven in de artikelen 5 en 6. Gedurende de periode dat een verzoek tot beëindiging of 

overdracht zorgplicht lopend is, blijven de administratiekosten en vergoeding voor de wettelijke zorgplicht 

onverminderd doorlopen.  

7.3 Wilt u een product beëindigen dan moet u dit altijd schriftelijk aan ons melden. Een opzegging via e-mail is 

uitsluitend rechtsgeldig, indien u van ons een bevestiging van de opzegging heeft ontvangen.  

7.4 Nadat de opzegging rechtsgeldig is gedaan, stoppen wij met de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij zijn 

op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het stoppen van onze 

werkzaamheden. U zorgt zelf voor een juiste afwikkeling van eventueel lopende zaken. 

7.5 Nadat wij de schriftelijke bevestiging van een andere partij hebben ontvangen dat zij de wettelijke zorgplicht 

overnemen, stoppen wij met de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij zijn op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het stoppen van onze werkzaamheden. U zorgt zelf voor 

een juiste afwikkeling van eventueel lopende zaken, dan wel regelt u met de overnemende partij dat deze 

zorgdraagt voor een juiste afwikkeling van eventueel lopende zaken.. 

7.6 Voor werkzaamheden die nadien worden verricht zal dit in rekening worden gebracht conform het standaard 

uurtarief dat Bielderman Koetsier hanteert voor vergelijkbare dienstverlening. 

7.7 Bij beëindiging van deze overeenkomst vindt geen restitutie van administratiekosten plaats. 
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7.8 Wij zullen eventueel in ons bezit zijnde originele documenten aan u terug sturen per reguliere post. Hier 

worden geen kosten voor in rekening gebracht. Indien u wilt dat dit op een andere manier moet plaatsvinden, 

dan dient u dit zelf aan te geven. De kosten van het retourneren van deze stukken worden dan bij u in 

rekening gebracht. 

 

Indien de aanbieder ons verplicht bepaalde originele documenten in beheer te houden, dan zullen wij deze pas 

retourneren, zodra deze verplichting vervalt. 

7.9 Wij kunnen de maatschappij verzoeken om de polis c.q. het product op het agentschap van een ander 

intermediair te zetten (dit wordt verder in dit artikel  genoemd de “omzetting”) of het product terug te geven 

aan de maatschappij / aanbieder (dit wordt verder in dit artikel genoemd de “teruggaaf”. Wij zullen u dan 

informeren over onze reden(en). 

Wij zullen ons voornemen tot omzetting dan wel teruggaaf schriftelijk aan u kenbaar maken. Na deze 

schriftelijke melding heeft u 2 weken de tijd om schriftelijk te reageren op dit aangekondigde voornemen. Na 

deze periode van twee weken zullen wij het verzoek daadwerkelijk indienen bij de aanbieder van het product. 

Gedurende deze periode lopen onze werkzaamheden door, met uitzondering van de aanvullende nazorg. De 

administratiekosten, vergoeding voor de wettelijke zorgplicht, en de vergoeding van de aanvullende nazorg 

blijven in deze periode onverminderd doorlopen. 

Indien wij besluiten de omzetting of de teruggaaf ongedaan te maken, ontvangt u daarvan van ons een 

schriftelijke  bevestiging.  

Indien wij besluiten het product alleen in beheer te houden onder gewijzigde afspraken, dan doen wij u een 

voorstel. Accepteert u ons voorstel, dan gelden vanaf dat moment de nieuwe afspraken. Reageert u niet of 

afwijzend, dan wordt de opzegging definitief. U ontvangt van ons schriftelijk bericht van onze beslissing. 

Indien wij besluiten om de omzetting of de teruggaaf  definitief te maken dan ontvangt u van ons schriftelijk 

bericht. 

Als wij u melden dat de omzetting of de teruggaaf definitief wordt, dan voeren wij geen werkzaamheden meer 

voor u uit vanaf het moment dat de verzekeraar / aanbieder ons heeft laten weten dat zij de omzetting c.q. 

teruggaaf hebben geaccepteerd. Indien wij besluiten u coulance halve toch nog enkele diensten te verlenen, 

dan kunt u hieraan geen rechten ontlenen. De kosten voor deze werkzaamheden bij u in rekening gebracht, 

conform het standaard uurtarief dat Bielderman Koetsier hanteert voor gelijksoortige werkzaamheden. 

7.10 Indien u declaratienota’s niet tijdig betaald, zijn wij gerechtigd om onze dienstverlening per direct te stoppen, 

conform voorgaande artikel. Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen van 

het stoppen van onze dienstverlening. 

7.11 Wij kunnen een product niet beëindigen. Dit betreft namelijk altijd een contractuele afspraak tussen u en de 

aanbieder van het product. 

Artikel 8: Termijnen 

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Bielderman Koetsier opgegeven termijnen waarbinnen zij 

de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.  

Artikel 9: Medewerking door de opdrachtgever 

9.1 De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Bielderman 

Koetsier die zij nodige heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de 

uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet 

overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Bielderman Koetsier zijn 

gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is 

Bielderman Koetsier bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.  

9.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan 

Bielderman Koetsier verschafte informatie.  
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Artikel 10: Aansprakelijkheid van Bielderman Koetsier 

10.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Bielderman Koetsier alsmede van haar 

bestuurders, haar werknemers en de door Bielderman Koetsier bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde 

personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bielderman Koetsier wordt uitgekeerd, vermeerderd met het 

geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.  

10.2 In het geval de in artikel 10.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bielderman Koetsier in een 

specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van 

Bielderman Koetsier  alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Bielderman Koetsier bij de 

uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de 

opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte 

honorarium, dan wel,  de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.  

10.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden 

kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

10.4 Bielderman Koetsier is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt 

geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen. 

10.5 Bielderman Koetsier is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door 

Bielderman Koetsier gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door 

Bielderman Koetsier kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of 

computerprogrammatuur. 

10.6 Bielderman Koetsier is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid 

dat door opdrachtgever aan Bielderman Koetsier verzonden (email)berichten Bielderman Koetsier niet 

hebben bereikt. 

10.7 Bielderman Koetsier is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid 

dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van 

Bielderman Koetsier, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van 

Bielderman Koetsier niet of niet tijdig heeft voldaan.  

10.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Bielderman Koetsier voor schade welke 

veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten. 

10.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Bielderman Koetsier indien 

Bielderman Koetsier zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar 

verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip 

van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door 

opdrachtgever te worden nagekomen. 

Artikel 11: Overmacht 

11.1 Bielderman Koetsier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Bielderman 

Koetsier redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Bielderman Koetsier ontstane 

veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.  

11.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Bielderman Koetsier geldt in ieder geval niet als 

toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar 

leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of 

uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, 

vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Bielderman 

Koetsier kan worden gevergd.  

Artikel 12: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens 

12.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met 

de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn 

dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. 
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12.2 Door de opdrachtgever aan Bielderman Koetsier verstrekte persoonsgegevens zullen door Bielderman Koetsier 

niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering 

van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., 

behoudens voor zover Bielderman Koetsier op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar 

bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te 

verstrekken. 

12.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. 

van Bielderman Koetsier, zal Bielderman Koetsier de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van 

opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen. 

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen 

13.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Bielderman Koetsier is het Nederlandse recht van 

toepassing.  

13.2 Bielderman Koetsier is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 

300.008387. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige 

voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever hetzij voor bindend advies worden 

voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter. 

Bielderman Koetsier conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële 

Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 

100.000,= (zegge en schrijven één honderdduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil 

genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Bielderman Koetsier de mogelijkheid om niet mee te werken 

aan een bindend advies. Tegen een uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening kan door 

ons hoger beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep voor zover het belang groter is dan € 

25.000.  

Artikel 14: Verval van recht 

14.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens 

Bielderman Koetsier in verband met door Bielderman Koetsier verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder 

geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het 

bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

 

 

 

 

 

 


