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Inleiding 
 
De financiële bedrijfstak hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van financiële 
dienstverlening.  
 
Dit is belangrijk als u overweegt een financieel product voor uzelf of uw bedrijf aan te gaan zoals een 
schadeverzekering, hypotheek, levensverzekering, vermogensopbouw product,  
pensioen-/ lijfrenteproduct of bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsvoorziening. 
 
U wilt correct en onafhankelijk geadviseerd worden voor uw unieke situatie en dat kan bij ons als 
financieel adviesbureau. 
 
Om onze dienstverlening toe te lichten hebben wij voor u deze Informatiemap Dienstverlening inclusief 
tarievenkaart opgesteld conform de uitgangspunten van de Wet op het Financieel Toezicht. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee een goed inzicht te geven in onze dienstverlening en werkwijze.  
 
Mocht u vragen hebben, dan vernemen wij deze uiteraard graag van u! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Portegies Advies, Verzekeringen, Hypotheken, Financiële Planning 
 
 
 
Maarten Waal 
Directeur 
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Introductie 
U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons bedrijf. In deze informatiemap leggen wij u graag 
uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. 
 
Onze dienstverlening 
Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en 
omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere 
financiële advisering als volgt van dienst:  
Wij inventariseren uw wensen, de verschillende risico’s en risicobereidheid hiertoe, financiële positie en toetsen 
kennis, ervaring en toepasbaarheid. 
Wij analyseren de geïnventariseerde gegevens en adviseren u over mogelijke oplossingen. Hierbij baseren wij ons 
advies op onze kennis en ervaring van producten van een groot aantal financiële instellingen waarmee wij 
samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een 
verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen;  
Wij begeleiden en verzorgen de bemiddeling/ totstandkoming van het product tussen de klant en de financiële 
instelling waarbij deze overweegt een financieel product te kopen. 
Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem/ haar gewenste financiële product. Deze begeleiding bestaat 
uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Ook staan wij onze klanten bij wanneer 
zij veranderingen willen aanbrengen in dit product. Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet 
doen op de verzekering. Bijvoorbeeld in geval van een schadeclaim of overlijden. Ook in die situaties proberen wij 
onze klanten zo goed mogelijk bij te staan in de contacten met de betreffende financiële instelling. 
Wij werken niet op basis van het Execution Only principe, waarbij wij zonder inventarisatie, analyse, advies of 
bemiddeling alleen uitvoerende partij zijn uit uw naam. Deze vorm van dienstverlening is uitgesloten. 
 
Selectie van aanbieders (verzekeringsmaatschappijen, banken, financiële instellingen) 
Doorlopend maken wij selecties van financiële producten die verzekeringsmaatschappijen, banken en financiële 
instellingen voeren. De selecties worden in het bijzonder gebaseerd op optimale prijs/ prestatie verhoudingen voor 
u als klant. Goede voorwaarden spelen hierbij een grote rol.  
De door ons aangeboden oplossing/ product en aanbieder ervan kan dus per advies verschillend zijn.  
Het is immers maatwerk, elk persoon of bedrijf is uniek. 
Hierbij wordt rekening gehouden met een snelle, correcte administratieve afhandelingswijze en een goede schade- 
of claimbehandeling van de betreffende verzekeringsmaatschappij of bank. Wij bepalen zelf welke financiële 
instellingen dat zijn en welke wij u adviseren in uw specifieke situatie. 
Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. 
 
Hoe worden wij beloond? Uitleg complexe en niet complexe producten 
Als kantoor maken wij kosten net als ieder ander bedrijf. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van 
de kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product 
aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘provisie’. De financiële instelling zal deze kosten verwerken in de 
prijs of premies van het financiële product (provisiesysteem).  
Voor niet complexe producten, zoals een auto- of gebouwenverzekering geldt dit provisiesysteem. Voor niet 
complexe producten ontvangt u dus niet separaat een factuur van ons. U betaalt rechtstreeks aan de aanbieder van 
het product. 
Voor complexe producten geldt onderstaand systeem en ontvangt u van ons een factuur voor onze dienstverlening. 
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TARIEVENKAART COMPLEXE PRODUCTEN 
U ziet exact wat uw kosten zijn voor inventarisatie, analyse, advies en bemiddeling 
 
Voor onze dienstverlening van nieuwe complexe producten (vanaf 1 januari 2013) ontvangen wij geen provisies 
meer. Dat wil zeggen dat wij geen geld/ provisies/ vergoedingen van de aanbieder (verzekeringsmaatschappij, bank 
of financiële instelling) ontvangen voor onze dienstverlening aan u. Dit is wettelijk geregeld. Hierdoor betaalt u een 
lagere premie of rente dan voorheen het geval was en/ of de opbrengst van het product is hoger.  
Op deze manier kunnen wij u geheel onafhankelijke adviezen geven. U betaalt ons rechtstreeks voor de door ons 
geleverde diensten en u weet vooraf waar u aan toe bent. U betaalt niet voor diensten die u niet afneemt. 
Voordat wij kunnen inventariseren, analyseren, adviseren en bemiddelen stellen wij voor u een opdrachtbevestiging 
op waarop de specifieke dienstverlening en de kosten voor u staan vermeld. U ontvangt van ons een factuur. BTW is 
hierop niet van toepassing. 
 
In de tabel laten wij een aantal diensten zien. Hierbij geven wij aan hoeveel tijd wij gemiddeld besteden aan de 
voorbereiding, inventarisatie, analyse, advisering, begeleiding en administratieve afhandeling van een dergelijke 
dienst en wat voor u de kosten zijn. Hiervan kan in voorkomende situaties afgeweken worden. Wij informeren u 
vooraf. De tarieven worden jaarlijks in januari geïndexeerd conform C.P.I. van het voorgaande jaar van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 
TARIEVENKAART Complexe Producten 
 

Type klant/ product Aard van onze 
dienstverlening 
 

Aantal 
verschillende 
aanbieders 
(verzekerings-
maatschappijen/ 
banken enz.) 

Aantal 
werkuren 
(incl. 
bemid-
deling en 
administra-
tie 
 

Termijn-
betaling 
mogelijk? 

Kosten cliënt voor 
inventarisatie, 
analyse, advies en 
bemiddeling door 
Portegies Advies 

Hypotheek  
STARTER 
(nooit eerder eigen 
woning of hypotheek 
gehad) 
 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 35 
aanbieders 

minimaal 
ca. 
15 uren 
 
maximaal 
ca. 
24 uren  

Nee Eenmalig  
€ 2.450 
Advies- en 
bemiddelingskosten 
  

Hypotheek 
DOORSTROMER 
 
 
 
 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 35 
aanbieders 

minimaal 
ca. 
15 uren 
 
maximaal 
ca. 
24 uren  

Nee Eenmalig  
€ 2.950 
Advies- en 
bemiddelingskosten 
  

Hypotheek 
ONDERNEMER 
DGA 
(starter en 
doorstromer) 
 
 
 
 
 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 35 
aanbieders 

minimaal 
ca. 
15 uren 
 
maximaal 
ca.  
32 uren 

Nee Eenmalig  
€ 3.250  
Advies- en 
bemiddelingskosten 
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Omzetten lopende 
hypotheek/ vorm,  
2e , 3e hypotheek etc. 
 
 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 35 
aanbieders 

minimaal 
ca. 
6,5 uren 
 
maximaal 
ca. 
10 uren 

Ja Eenmalig 
€ 1.450 
Advies- en 
bemiddelingskosten 
 

Berekenen of 
oversluiten van een 
hypotheek naar een 
andere geldverstrekker 
interessant is 
 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 35 
aanbieders 

minimaal 
ca. 
2 uren 
 
maximaal 
ca. 
5 uren 

Nee € 300 
Deze rekening 
vervalt indien dit 
leidt tot een 
nieuwe hypotheek 

Begeleiding en 
berekeningen 
hypotheek, 
levensverzekeringen 
etc. inzake 
(echt)scheiding 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 35 
aanbieders 

minimaal 
ca. 
6,5 uren 
 
maximaal 
ca. 
16 uren 

Ja Eenmalig 
€ 1.950 
Advies- en 
bemiddelingskosten 
 

Levensverzekering in 
combinatie met 
hypotheek 
 
 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 35 
aanbieders 

minimaal 
ca. 
3 uren 
 
maximaal 
ca. 
5 uren 

 Inbegrepen bij 
kosten hypotheek-
advies 

Levensverzekering  
zonder hypotheek 
 
 
 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 35 
aanbieders 

minimaal 
ca. 
3 uren 
 
maximaal 
ca. 
5 uren 

Ja Eenmalig  
€ 300 Advies- en 
bemiddelingskosten 
 
              

Woonlastenverzekering 
(arbeidsongeschiktheid 
en/ of werkloosheid) in 
combinatie met bijv. 
hypotheek 
 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 5  
aanbieders 

minimaal 
ca. 
1 uren 
 
maximaal 
ca. 
3 uren 

 Inbegrepen bij 
kosten hypotheek-
advies 

Uitvaartkosten- 
Verzekering 
 
 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 10  
aanbieders 

minimaal 
ca. 
1 uren 
 
maximaal 
ca. 
3 uren 
 
 
 
 

Nee Eenmalig € 50 
Advies- en 
bemiddelingskosten 
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Lijfrenteadvies / 
Kapitaalverzekering. 
Begeleiding en 
berekening fiscaal 
gefaciliteerde 
(bankspaar)producten 
Kapitaalopbouw variant 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 30 
aanbieders 

minimaal 
ca. 
3,5 uren 
 
maximaal 
ca. 
5 uren 

Ja Eenmalig € 575 
advieskosten incl. 
onderhoud, 
controle, 
aanpassing, 
claimbegeleiding, 
wijzigingen en 
administratie 

Lijfrenteadvies / 
Kapitaalverzekering. 
Begeleiding en 
berekening fiscaal 
gefaciliteerde 
(bankspaar)producten 
Uitkerende variant 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 30 
aanbieders 

minimaal 
ca. 
4,5 uren 
 
maximaal 
ca. 
7,5 uren 

Ja Eenmalig 
€ 675  
Advies- en 
bemiddelingskosten 
 

Vermogensadvies 
(vrij vermogen box III of 
bijv. kapitaalopbouw 
binnen Eigen Beheer 
BV) 
Inventarisatie,  
advisering, begeleiding, 
berekening, 
Kapitaalopbouw variant 
Uitkerende variant 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 5 
aanbieders 

minimaal 
ca. 
4,5 uren 
 
maximaal 
ca. 
7,5 uren 

Ja Tarieven in overleg, 
afhankelijk van 
omvang en keuze 
voor de aanbieder 

Arbeidsongeschiktheids-
verzekering (AOV)  
voor de ondernemer  
of DGA 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 35 
aanbieders 

minimaal 
ca. 
4,5 uren 
 
maximaal 
ca. 
7,5 uren 

Ja € 300 per jaar voor 
advisering, 
onderhoud, 
controle, 
aanpassing, 
claimbegeleiding, 
wijzigingen en 
administratie 
 

      

Dienstverlening overige 
financiële complexe 
producten 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 35 
aanbieders 

vooraf 
wordt een 
opgave 
gedaan van 
het aantal 
uren 

Ja € 150 per uur of 
vast eenmalig 
bedrag wat vooraf 
met u is 
afgesproken. 

Dienstverlening 
algemeen 
 
 
 

inventarisatie 
analyse 
advisering 
bemiddeling 
nazorg 

Ca. 35 
aanbieders 

vooraf 
wordt een 
opgave 
gedaan van 
het aantal 
uren 

Ja € 110 per uur of 
vast eenmalig 
bedrag wat vooraf 
met u is 
afgesproken. 
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Wat vragen wij van u als klant? 
Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. 
Daarom vragen wij u ons zo volledig mogelijk inzicht te geven in uw persoonlijke en financiële situatie en uw 
wensen.  
Dit kan soms persoonlijk gevoelige informatie zijn zoals opgave van uw identiteitspapieren, bankrekeningnummer, 
financiële tegoeden, beleggingen, hypotheken, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, fiscale aangiften, 
financiële opgaven pensioen- en nabestaandenvoorzieningen, jaarrekening onderneming(en), 
arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen, zaken rondom een echtscheiding, alimentatieverplichtingen of kredieten. 
 
Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het belangrijk alle elementen in kaart te hebben zoals 
bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Zo voorkomt u dat u een verkeerd advies krijgt of onnodig bepaalde 
risico’s loopt. Uiteraard gaan wij met alle informatie uiterst vertrouwelijk om. 
Als u van ons informatie ontvangt. 
Wij besteden de uiterste zorg aan de informatie en documenten die u van ons ontvangt. Controleer echter altijd 
ook zelf de polissen en andere contracten om te zien of deze zijn opgesteld conform uw wensen en de door u 
verstrekte gegevens. 
Als uw situatie wijzigt 
Geef gedurende de looptijd van uw financieel product altijd alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons 
kantoor door, die van invloed kunnen zijn op bijvoorbeeld uw hypotheek of andere producten. 
Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, sterke stijging of daling van het inkomen, een huwelijk, 
echtscheiding, geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. 
Neem bij twijfel altijd even contact met ons op! 
 
Privacyverklaring en Uw persoonsgegevens 
Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit 
gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met 
financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor 
zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om 
deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering. 
 
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om 
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische 
maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook 
hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
 
Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens? 
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt 
dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat 
kan betrekking hebben op financiële oplossingen/ producten, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen 
van een hypotheek. 
 
Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te 
voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, 
makelaars onroerend goed, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te 
realiseren financiële zekerheid. 
 
Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en 
zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of hypotheek. Bij 
expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen 
taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een 
aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken. 
 
Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald 
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onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt 
nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren. 
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk 
vijf jaar nadat de verzekeringen, financiële producten en/of hypotheken die wij voor u tot stand hebben gebracht 
zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen. 
 
Wat zijn uw rechten? 
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar 
daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen. 
 

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht 
verstrekken wij u kosteloos. 

b) Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan 
kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen 
doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn. 

c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u 
ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, mits ons 
bedrijf aan de wettelijke eisen van de Wet op het Financieel Toezicht kan blijven voldoen. 

d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u 
op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een 
bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij 
dan uiteraard voldoen. 
Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw 
accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek 
uitvoeren. 

e) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, 
accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u, op uw verzoek, over de bron 
waaruit wij deze informatie hebben ontvangen. 

f) Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zich persoonlijk bij ons op 
kantoor te legitimeren door middel van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. Portegies Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 
verzoek reageren. 

 
Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan? 
Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, 
afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes 
tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen. 
 
Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik 
hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een 
bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen 
zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. 
 
Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij 
onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren. 
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Privacyverklaring en cookies 
Wat is een cookie? 
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van 
deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De 
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 
Gebruik van permanente cookies 
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website 
kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het 
plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw 
voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. 
Ons bedrijf gebruikt geen cookies om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden. 
Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. 
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of 
met behulp van de Help-functie van jouw browser 
 
Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan 
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u 
vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en 
neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 
 
Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij 
de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze 
aandacht krijgt. 
 
Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan 
kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Deze privacyverklaring is op 25 mei 2018 in werking gegaan. 
 
Permanente Educatie van onze medewerkers 
Onze adviseurs, medewerkers en directie welke u adviseren zijn daarvoor opgeleid, gediplomeerd en volgen 
jaarlijks diverse (verplichte en niet verplichte) cursussen Permanente Educatie bij professionele 
opleidingsinstituten, zodat de kwaliteit van het advies is gewaarborgd.  
 
Beloningsbeleid van onze medewerkers / Eed Financiële Sector / Gedragscode 
De beloning van onze adviseurs, medewerkers en directie bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris 
met vakantiegeld. De vaste salarissen bij ons bedrijf zijn marktconform. Door dit beleid zijn negatieve prikkels voor 
wat betreft de beloning uitgesloten. Afhankelijk van de functie en de beoordeling kunnen de medewerkers een 
variabele beloning ontvangen die maximaal 20% van hun totale inkomen uitmaakt. Wij beoordelen en sturen onze 
medewerkers regelmatig aan op voortdurend integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt 
een eventuele aanpassing van het vaste salaris en variabele beloning.  
Daarnaast is het handelen van de medewerkers en directie vastgelegd in de Eed Financiële Sector en Gedragscode 
binnen ons bedrijf, welke u op verzoek wordt verstrekt. 
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Bedrijfsgegevens 
 
Portegies Verzekeringen, Hypotheken, Pensioenen en Financiële Planning B.V. 
 
Handelsnaam    : PORTEGIES ADVIES 
Kantoor- en postadres   : De Trompet 1901, 1967 DB  HEEMSKERK 
Telefoonnummer   : 0251-290000 
E-mailadres    : info@portegiesadvies.nl 
Website     : www.portegiesadvies.nl 
ING Bank    : NL08INGB0000.499.329 
Kamer van Koophandel nummer  : 34074684 
Openingstijden    : maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00 uur 
       buiten kantooruren op afspraak 
 
Registratie AFM 
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011579. 
 
Aard van dienstverlening 
Ons kantoor heeft WFT vergunningen voor de volgende dienstverlening: 
 
- Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen 
- Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen 
- Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen 
- Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen 
- Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende producten (levensverzekeringen, lijfrenten enz.) 
- Adviseren en bemiddelen in hypothecair krediet 
- Adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen 
- Adviseren en bemiddelen in betaalrekeningen 
- Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen 
 
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 verzekeringsmaatschappijen, banken of 
hypotheekverstrekkers. 
 
Klachten 
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u 
ons dit 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: 
Klachteninstituut KIFID (aansluitnr. 300.007764), Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG. 
 
Geen zeggenschap 
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeringsmaatschappij of andere aanbieder 
van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. 
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