Informatie over de dienstverlening
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Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek!

Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u
te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook
mag verwachten en hoe wij worden beloond.

Onderdeel 1: Wie zijn wij. (pagina 2)
In dit onderdeel leggen wij u uit wie wij zijn en bij welke instanties wij zijn aangesloten

Onderdeel 2: Wat doen wij voor u.(pagina 4)
in dit onderdeel leggen wij u uit wat wij voor u kunnen betekenen.

Onderdeel 3: Hoe gaan wij voor u te werk. (pagina 6)
In dit onderdeel zetten wij voor u uiteen welke werkwijze wij hanteren.

Onderdeel 4: Wat betaald u voor onze dienstverlening.(pagina 8)
Onze dienstverlening is niet gratis. In dit onderdeel leggen wij u uit wat de kosten zijn.

Onderdeel 5: Wat vragen wij van u.(pagina 12)
Welke gegevens hebben wij van u nodig.

Onderdeel 6: Contactgegevens en openingstijden
In dit onderdeel treft u onze contactgegevens en openingstijden

Onderdeel 7: bijlagen diverse abonnementen (pagina 13)
in dit onderdeel vind u de verschillende abonnementsvormen
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Onderdeel 1:

Wie zijn wij.

KantoorVanBeek is een onafhankelijk allround financieel adviseur. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg
op het gebied van hypotheken, verzekeringen en andere financiële producten. Daarbij staat altijd uw belang
voorop: wij zijn niet gebonden aan een bank, verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling.
KantoorVanBeek is zich bewust dat hypotheken, verzekeringen of andere financiële producten voor de meeste
mensen geen alledaagse kost is. Daarom verplichten wij ons zelf om:
•

duidelijkheid te geven over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt;

•

een objectieve analyse te maken van financiële instellingen, waarbij wordt gekeken welke partij bij u
past;

•

uiterst zorgvuldig om te gaan met uw wensen, geld en persoonlijke gegevens;

•

het advies te geven dat past bij uw persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden;

•

ook na het afsluiten van een financieel product een vinger aan de pols te houden en u bij te staan met
vragen;

•

daarbij volledig onafhankelijk te zijn van de partijen waarmee wij voor u bemiddelen.

KantoorVanBeek is bij een aantal organisaties geregistreerd, waaronder de Autoriteit Financiële Markten
(AFM). De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en
verzekeren. Alleen indien een onderneming aan de strenge eisen van de AFM voldoet, ontvangt zij een
vergunning om financieel advies te verlenen. KantoorVanBeek heeft zo'n vergunning.
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder
meer financiële adviseurs. KantoorVanbeek is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12042134. Het register
van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl/registers.
Hoost & Van Beek heeft een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
- Hypothecair krediet
- Levensverzekeringen
- Schadeverzekeringen
- Betaalrekeningen
- Elektronisch geld
- Spaarrekeningen
KantoorVanBeek heeft tevens een vergunning om te adviseren in Deelnemingsrechten in
beleggingsinstellingen (=adviseren in beleggingsfondsen)
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Overige organisaties waar KantoorVanBeek geregistreerd is:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze
dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut,
een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het KiFiD is 300.015553.
Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 57622175.

De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)
De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH), een initiatief van de gezamenlijke
hypotheekaanbieders, helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit via een
erkenningsregeling voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied
van hypotheekadvies. De erkenningsregeling is bedoeld voor hypotheekadviseurs die werken bij een bank of
een andere hypothecair financier, assurantietussenpersonen, makelaars, intermediairs en zelfstandige
bemiddelaars. De erkenning is persoonsgebonden; elke Erkend Hypotheekadviseur heeft de benodigde
diploma's behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden.
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Wat doen wij voor u?
KantoorVanBeek biedt u uitgebreid financieel advies. Dat betekent dat we u niet alleen adviseren over
hypotheken en verzekeringen, maar ook over tal van zaken die daarop van invloed zijn of mee samenhangen.
Bijvoorbeeld pensioenen, starters regelingen, belastingen of sparen en beleggen.
Hypotheek
Om een huis te kunnen kopen wordt meestal een hypotheek afgesloten. Daarbij leent u (een deel van) de
koopsom van een geldverstrekker, bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij. In ruil voor de lening,
geeft u uw woning in hypotheek (in onderpand). Bij het afsluiten van een hypotheeklening komt heel wat
kijken. U gaat bovendien een langdurige verplichting aan, soms wel voor 30 jaar. KantoorVanBeek begeleidt u
bij het gehele proces van zoeken en afsluiten van de hypotheek die bij u past. Omdat gebeurtenissen als
overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen de betaalbaarheid van uw hypotheek in gevaar
kunnen brengen, bespreken en analyseren we ook deze risico’s. Bovendien bekijken we ook na het afsluiten
van de hypotheek regelmatig of er nog aanpassingen nodig zijn als gevolg van ontwikkelingen binnen uw
persoonlijke situatie of binnen de hypotheek. Bijvoorbeeld als u een nieuwe baan krijgt of het einde van de
rentevaste periode nadert.
Levensverzekeringen
Levensverzekeringen worden vaak gebruikt om te zijner tijd een hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen,
pensioenopbouw te financieren of om een bedrag ineens uit te keren bij overlijden. Er zijn zeer veel
mogelijkheden op dit gebied waarbij KantoorVanBeek adviseert, bemiddelt en het contact tussen u en de
levensverzekeraar verzorgt.
Beleggingsrekeningen en -fondsen
Ook beleggingsrekeningen met beleggingsfondsen kunnen gebruikt worden om extra kapitaal bij elkaar te
vergaren of als aanvulling op bijvoorbeeld uw pensioeninkomen of de studie van uw (klein) kinderen. Wij
adviseren u over de kansen en risico’s die hieraan verbonden zijn, zodat u vooraf precies weet waarom deze
mogelijkheden wel of niet bij uw persoonlijke situatie kunnen passen.
Schadeverzekeringen
Het is verstandig regelmatig uw schadeverzekeringen onder de loep te nemen, zoals uw inboedel- en
opstalverzekering. KantoorVanBeek kan voor u de meest gunstige verzekering adviseren en bemiddelen, ook in
combinatie met andere verzekeringen zoals aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, reis- of autoverzekeringen.
Door alle verzekeringen mee te nemen in een advies voorkomt u dat er onnodige overlappingen in de
verzekeringen zitten en komt u veelal in aanmerking voor een interessante pakketkorting.

Sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening wanneer u
maandelijks geld over heeft en wilt reserveren voor onvoorziene uitgaven of een grote aankoop. U kunt ook
sparen met een bankspaarlijfrente voor een pensioenaanvulling. Uw maandelijkse inleg is dan meestal zelfs
aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. KantoorVanBeek kijkt welke spaarvorm het beste aansluit op uw
wensen en mogelijkheden.
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Overbruggingskrediet
Als u een nieuw huis koopt dat u voor een deel wilt betalen met de verwachte overwaarde uit de verkoop van
uw huidige woning, maar deze woning nog niet verkocht heeft, kunt u deze periode overbruggen met een
overbruggingskrediet. KantoorVanBeek adviseert u over de vorm en voorwaarden. Vervolgens nemen we u al
het papier- en regelwerk uit handen om het overbruggingskrediet af te sluiten en af te wikkelen nadat uw
huidige woning is verkocht.
Begeleiding echtscheiding
Natuurlijk begeleiden wij u het liefst bij de leuke kanten van het leven, zoals het aankopen van een nieuw huis.
Maar ook in mindere tijden kunt u op onze professionele begeleiding rekenen. Zo kunnen de financiële
gevolgen van een echtscheiding zeer complex zijn. Met name waar het gaat om uw hypotheek en aanverwante
producten, zoals bijvoorbeeld uw pensioen. KantoorVanBeek adviseert u en laat u zien wat de consequenties
en mogelijkheden zijn voor uw lopende of eventueel nieuw af te sluiten hypotheek en verzekeringen.
Begeleiding aanvraag Starterslening SVn of Koopsubsidie
Voor starters zijn er verschillende voorzieningen die het kopen van een huis of appartement makkelijker en/of
goedkoper maken. KantoorVanBeek adviseert en berekent voor u de mogelijkheden van het verkrijgen van
Koopsubsidie of Starterslening. Wij begeleiden u bij de aanvraag en nemen al het papier- en regelwerk uit
handen.
Overige zaken die betrekking hebben op uw hypotheek en/of verzekeringen
Een hypotheek of verzekeringsovereenkomst sluit u meestal met de intentie een langere tijd te lopen.
Gedurende deze periode kan er van alles wijzigen in uw omstandigheden, wensen of mogelijkheden. Denkt u
maar eens aan het verbouwen van uw woning, het wijzigen van de rentestand of het veranderen van de
werkomgeving. Ook aanpassingen die wellicht wat minder voor de hand liggen, zoals aanpassingen van regels
en normen bij geldverstrekkers of verzekeraars of die van wetten en fiscale regels door de overheid, kunnen
van invloed zijn op uw persoonlijke situatie. In alle gevallen staat KantoorVanBeek voor u klaar. Wij bekijken
samen met u de nieuwe situatie en bepalen vervolgens of aanpassing van de hypotheek of verzekeringen
gewenst en mogelijk is.
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Hoe gaan wij voor u te werk?
Bij een hypotheek of andere financiële producten gaan wij altijd volgens een vast stappenplan te werk. Het
voordeel hiervan is dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent, wat de kosten zijn voor onze
werkzaamheden en dat u zelf kunt beslissen of en wanneer u de volgende stap neemt.

Stap 1: Oriëntatie
KantoorVanBeek en u maken kennis met elkaar. U geeft aan op welk gebied u onze hulp nodig heeft: het
verkrijgen van een hypotheek, verzekering, pensioen of andere dienst. Vervolgens wordt u in detail uitgelegd
hoe het stappenplan er uit ziet en wat de kosten daarvan zijn. Als u besluit om de volgende stap te nemen,
maken we samen met u een opdrachtbevestiging waarin onze werkzaamheden en kosten nauwkeurig
omschreven zijn.

Stap 2: Inventarisatie
KantoorVanBeek inventariseert samen met u uw persoonlijke situatie en doelstellingen.
In uw persoonlijk klantprofiel worden de volgende zaken vastgelegd:
•

uw doelstellingen en wensen;

•

uw financiële positie: zoals inkomen, verplichtingen en vermogen;

•

uw kennis en ervaring met financiële producten;

•

uw leefsituatie en risicobereidheid: de mate waarin u bereid bent risico’s te nemen.

Stap 3: Advies
Aan de hand van uw persoonlijk klantprofiel wordt onderzocht welke constructie het beste past bij uw wensen
en bestedingsmogelijkheden. Hierbij wordt onder andere ook gekeken naar de risico’s van overlijden,
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en naar eventuele pensioenwensen.
Resultaat is uw persoonlijk advies.
Bij een hypotheek resulteert dat in;
•

welke hypotheekvorm past het beste bij u;

•

wat zijn de maximale maandlasten die u kunt of wilt dragen;

•

welke hypotheekproducten van welke geldverstrekkers zijn voor u interessant.

Bij een verzekering resulteert dat in;
•

welke verzekeringsvorm past het beste bij u;

•

wat zijn de risico’s die u zelf kunt of wilt dragen;

•

welke verzekeringsproducten van welke verzekeraars zijn voor u interessant.
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Stap 4: Bemiddeling
In deze stap bemiddelt KantoorVanBeek namens u bij de geldverstrekkers of verzekeraars om voor u de meest
gunstige rente en voorwaarden te krijgen. Resultaat is dat u een offerte krijgt, die wij nog eens grondig met u
doornemen. Heeft u een definitieve keuze gemaakt, dan begeleiden wij voor u alle administratieve
zaken die met het definitief afsluiten van uw hypotheek of verzekering samenhangen.
Stap 5: Nazorg en Update
Onze dienstverlening houdt niet op nadat de hypotheek of verzekering afgesloten is. We zien het als onze
verantwoordelijkheid gedurende de gehele looptijd ook nazorg te bieden. Daarom kijken we, indien u dit
wenst, via een periodiek updategesprek of het oorspronkelijke advies en de daarop gebaseerde hypotheek of
verzekering nog passen bij uw persoonlijke en financiële situatie. In de tussentijd informeren wij u over renteen marktontwikkelingen, nieuwe producten en staan wij altijd voor u klaar als u zelf vragen heeft. Mocht er
gedurende de looptijd van uw hypotheek of verzekering aanleiding zijn voor aanpassingen, dan lopen we
samen met u weer door het stappenplan.

Wat betaalt u voor onze werkzaamheden?
Financieel advies is niet gratis. Waar u vroeger door middel van ondoorzichtige provisies de dienstverlening
betaalde proberen wij u tegenwoordig vooraf duidelijk en transparant aan te geven wat u en wanneer u
betaald.
Voor u is het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze adviseur en dat u zeker weet dat u elkaar begrijpt. Als u
dat gevoel niet heeft aan het begin van het traject, hoeft u natuurlijk niets te betalen. Stap 1 (Oriëntatie) in het
traject is daarom altijd gratis. Aan de volgende stappen zijn echter kosten verbonden die u moet betalen.
Hoe worden onze kosten berekend?
Voordat we een volgende stap in het adviesproces zetten maken we eerst duidelijke afspraken met u. Deze
leggen we voor u vast in een opdrachtbevestiging. Hierin geven wij aan hoeveel uur wij denken bezig te zijn
met de stappen Inventarisatie, Advies en Bemiddeling. Voor elk uur dat wij besteden brengen wij u het
standaard uurtarief in rekening, dat momenteel € 85,- bedraagt.
Onderstaand ziet u hoeveel tijd wij ongeveer nodig hebben voor verschillende werkzaamheden en wat de
kosten bij benadering bedragen op basis van het uurtarief van € 85,-.

Indicaties voor de stappen bij een hypotheektraject of los complex product.
Inventarisatie, Advies, Bemiddeling
Diensten:

Urenindicatie

Uur maal tarief

BTW*

Hypotheek bij aankoop
woning

14 à 30 uur

€ 1.190,- à € 2.550,-

geen BTW

Los
overbruggingskrediet

6 à 9 uur

€ 510,- à € 765,-

geen BTW

Overbruggingskrediet
i.c.m.
hypotheekaanvraag

4 à 5 uur

€ 340,- à € 425,-

geen BTW
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2e hypotheek /
verhoging

6 à 9 uur

€ 510,- à € 765,-

geen BTW

Ontslag hoofdelijke
aansprakelijkheid bij
echtscheiding of
relatiebeëindiging

4 à 10 uur

€ 340,- à € 850,-

geen BTW

Begeleiding aanvraag
starterslening SVn of
Koopsubsidie Senter
Novem

2 à 4 uur

€ 170,- à € 340,-

BTW

Analyse verbouwen of
verhuizen

2 à 4 uur

€ 170,- à € 340,-

BTW

Analyse oversluiten of
niet

2 à 4 uur

€ 170,- à € 340,-

BTW

Oversluiten hypotheek

14 à 30 uur

€ 1.190,- à € 2.550,-

geen BTW

Losse
overlijdensverzekering

2 à 6 uur

€ 170,- à € 510,-

Geen BTW

Lijfrenteverzekering/of
rekening

2 à 6 uur

€ 170,- à € 510,-

Geen BTW

Uitvaartverzekering

2 à 6 uur

Vast tarief per
verzekerde € 125,max. € 225,- per gezin

Geen BTW

Woonlastenverzekering

2 à 6 uur

Vast tarief per
verzekerde € 150,-

Geen BTW

* In beginsel hoeft u geen BTW te betalen. Indien u echter geen product afsluit, maar er is wel geadviseerd,
moet KantoorVanBeek wettelijk BTW in rekening brengen. Het uurtarief inclusief BTW bedraagt dan € 102.85

Hoe worden onze kosten door u betaald
Bij hypotheken kunnen wij u vooraf een heel redelijke inschatting gegeven van het aantal te maken uren. De
meeste mensen kiezen overigens voor een vaste totaalprijs en financieren deze mee in de hypotheek.
Voordat u van ons een advies krijgt, dus na de oriëntatie wordt met u kortgesloten hoeveel uur wij denken
voor u bezig te zijn.
Deze afspraak wordt dan vervolgens vastgelegd in een door u te ondertekenen opdrachtbevestiging. Op deze
wijze ontstaat er achteraf geen onduidelijkheid meer over. Transparantie is de beste basis voor een
samenwerking die immers op vertrouwen in gebaseerd.
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Om de kosten van de nazorg en periodieke controle voor u betaalbaar te houden en om u duidelijkheid te
geven in onze dienstverlening hebben wij ervoor gekozen deze periodieke dienstverlening aan te bieden
middels een abonnement. Dit betekend dat KantoorVanBeek vanaf dat moment voor u provisievrij adviseert en
bemiddeld. Doordat er geen provisie zit verrekend in de premie van uw verzekeringen valt uw premie in
verreweg te meeste gevallen een stuk voordeliger uit dan wanneer er provisie is verrekend in uw premie.
In de bijlage treft u de verschillende abonnementen en de daarbij behorende abonnementsprijs.

Wij vinden het eerlijk en duidelijk om de rekening bij u als opdrachtgever neer te leggen. Immers u huurt ons in
om voor u een advies te maken en/of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product. Het past in
onze beleving daarom niet om u aan de verzekeraar of bank te laten betalen (provisie) waarna die ons
vervolgens een voor u slecht inzichtelijk bedrag betaald.
Hoe u de door ons gemaakte kosten aan ons betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren de hoogte
van het factuurbedrag. Er zijn daarbij 2 mogelijkheden:
rechtstreekse betaling in 1 keer
rechtstreekse betaling in termijnen
Voorbeeld
Stel dat aan de Inventarisatie, Advies en Bemiddeling voor uw hypotheek 21 uur is besteed. U krijgt dan van
KantoorVanBeek een factuur van € 1.785,-, namelijk 21 maal € 85,-.
Bij het afsluiten van een hypotheek heeft u de mogelijkheid deze kosten mee te financieren binnen de
hypotheek. Wanneer u echter geen hypotheek afsluit biedt KantoorVanBeek u de mogelijkheid de factuur in
termijnen te betalen. Wij maken daarvoor met u in overleg met u een persoonlijk betalingsplan.
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Onderstaand ziet u een overzicht van onze beloningswijze, en/of de provisies die wij voor de verschillende
producten kunnen ontvangen.

Overzicht beloningswijze
Financieel product

Type beloning

Hypotheken:

Vaste prijs of gewerkte uren factuur daarnaast
een abonnement voor de nazorg

Aflossingsvrije hypotheek
Annuïteitenhypotheek
Lineaire hypotheek
Krediethypotheek
Spaarhypotheek
Hybride hypotheek
Bankspaarhypotheek
Beleggingshypotheek
Levenhypotheek
Overbruggingshypotheek

Deze producten adviseren wij provisie vrij
Deze producten adviseren wij provisie vrij
Deze producten adviseren wij provisie vrij
Deze producten adviseren wij provisie vrij
Deze producten adviseren wij provisie vrij
Deze producten adviseren wij provisie vrij
Deze producten adviseren wij provisie vrij
Deze producten adviseren wij provisie vrij
Deze producten adviseren wij provisie vrij
Deze producten adviseren wij provisie vrij

Verzekeringen vallend onder provisieverbod:

Factuur op basis van aantal gemaakte uren of vast
tarief + abonnement

Levensverzekering/pensioenverzekering

Deze producten adviseren wij provisie vrij op basis
van gemaakte uren + abonnement

Overlijdensrisicoverzekering

provisievrij + factuur gemaakte uren +
abonnement.
Provisievrij + factuur vast tarief + abonnement
Provisievrij + factuur vast tarief + abonnement

Uitvaartverzekeringen
Woonlastenverzekering
arbeidsongeschiktheidsverzekering

provisievrij + factuur gemaakte uren +
abonnement.

Verzekeringen:

Beloning op basis van abonnement of provisie

Woonhuis of inboedelverzekering
Aansprakelijkheid of rechtshulp verzekering
Auto, motor of pleziervaartuigenverzekering

Provisie of op abonnement Zie bijlage met diverse
abonnementen

Beleggers- of spaarrekening:
Beleggers rekening of spaarrekening

provisievrij + factuur gemaakte uren +
abonnement.
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Wat vragen wij van u?
Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom
vragen we u ons zo volledig mogelijk inzicht te geven in uw persoonlijke en financiële situatie en wensen. Dit
kan soms persoonlijk gevoelige informatie zijn zoals kredieten, alimentatie of achterstanden op kredieten in
het verleden. Om uw belangen echter optimaal te kunnen behartigen, is het belangrijk alle elementen in kaart
te hebben. Zo voorkomt u dat u een verkeerd advies krijgt of onnodig bepaalde risico’s loopt. Uiteraard gaan
wij met alle informatie die u ons verstrekt, 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. Lees ook de andere informatie die wij u verstrekken aandachtig zodat u uw
financiële situatie nog beter kunt afstemmen op de actuele ontwikkelingen en voordelen die daaruit
voortvloeien. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Als uw situatie wijzigt
Geef gedurende de looptijd van uw financieel product altijd alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons
door, wij kunnen dan voor u bepalen of de betreffende wijziging van invloed is op uw hypotheek of andere
producten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of
arbeidsongeschikt worden. Twijfelt u of een wijziging relevant is, neem dan altijd even contact met ons op.
Als u een klacht heeft
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële producten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen
een fout maken. Of misschien voelt u zich niet correct behandeld. Aarzel in dat geval niet direct contact met
ons op te nemen zodat we de eventuele fout snel kunnen oplossen. Mochten wij er samen met u niet
uitkomen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke
stichting die uw klacht verder zal beoordelen: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257 2509
AG Den Haag 0900 – 35 52 248 www.kifid.nl

Wat kunnen wij nog meer voor u doen?
We hopen dat u na het lezen voldoende duidelijkheid, inzicht en vertrouwen heeft gekregen in onze
dienstverlening en werkwijze. Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn
u graag van dienst.
Zorgt u er in ieder geval voor dat wij in het bezit zijn van uw juiste e-mail adres zodat wij u regelmatig op de
hoogte kunnen houden van eventuele wijzigingen in wetgeving die wellicht voor u van belang kunnen zijn.

Contactgegevens Openingstijden:
Vestigingsadres
Correspondentieadres
Telefoonnummer
Email
Website

: Snoekstraat 29 1613 JS Grootebroek
: Snoekstraat 29 1613 JS Grootebroek
: 0228-850851 of 06-22381729
: marcel.vanbeek@kantoorvanbeek.nl
: www.kantoorvanbeek.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 Zaterdag en ’s avonds uitsluitend op afspraak

Kantoor Van Beek
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