
 

 

 
 
 
 

Dienstenwijzer Struik Financial Consulting 
Versie november 2019 
Inleiding 
Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) van toepassing. Op grond 
van deze wet moeten wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken. 
In deze dienstenwijzer geven wij daarom de belangrijkste informatie over onze onderneming. Natuurlijk mag u 
altijd contact met ons opnemen als u meer over ons wilt weten. 
Onze belangrijkste gegevens zijn: 

Naam Struik Financial Consulting 
Adres Radioweg 4 
 1324 KW Almere 
Telefoon 
Mobiel 

+31-36-5251366 
+31-6-53163827 

E-mail alex@struikfinancialconsulting.nl 
Website www.struikfinancialconsulting.nl 
Inschrijving Autoriteit Financiële Markten 12045244 
Inschrijving Kamer van Koophandel 69804737 
Inschrijving Kifid (Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening) 

300.016894 

 
Wie wij zijn 
Struik Financial Consulting is adviseur op het gebied van verzekeringen. Onze specialiteit is het adviseren over 
en het verzekeren van employee benefits (waaronder pensioenregelingen). Maar ook voor andere adviezen en 
verzekeringen kunt u bij ons terecht. Wij geven pas een advies nadat wij uw wensen en behoeften hebben 
geïnventariseerd. Ons doel is niet de verkoop van verzekeringen, maar het vinden van een oplossing passend 
bij uw wensen en behoeften. Het kan zijn dat wij u adviseren géén verzekering te sluiten maar om andere 
maatregelen te nemen. 
Mocht het advies leiden  tot het afsluiten van een verzekering, dan zullen wij u begeleiden in de contacten 
tussen u en de verzekeringsmaatschappij(en). 
Waar gesproken wordt over “verzekeraar of verzekeringsmaatschappij” kan ook een “(Algemeen) 
Pensioenfonds” of een “Premiepensioeninstelling” worden gelezen. 
Ons kantoor is opgericht in 2017, is actief in Nederland en telt 1 medewerker. 
Wat wij voor u kunnen doen 
Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van door u gewenste verzekeringen en financiële diensten. Wij 
controleren bij een verzekering uw polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen. Tijdens de 
looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over uw verzekering. Ook kunt u wijzigingen doorgeven met 
betrekking tot uw verzekering. Mocht u onverhoopt een schade moeten claimen, dan kunt u van ons advies 
krijgen hoe hierin te handelen. 
  



 

 

 
 
 
 
Welke verzekeraars betrekken wij in ons advies? 
Omdat er veel financiële instellingen in Nederland zijn kiezen wij er niet voor om met elke partij een 
samenwerking aan te gaan. Met sommige instellingen kunnen wij gaan zaken doen omdat zij er voor kiezen 
altijd rechtstreeks met u zaken te doen. Op basis van onze ervaring en marktkennis hebben wij een selectie 
gemaakt van de partijen waarmee wij samenwerken. Deze partijen betrekken wij in ons advies. 
Als u dat wenst kunnen wij wel een specifieke partij in ons advies betrekken, ook als deze niet in onze selectie 
is opgenomen. Niet in alle gevallen zullen kunnen wij aan uw verzoek gehoor geven, in dat geval zullen wij met 
u in overleg treden. 
Adviesvrijheid 
Wij hebben met de hiervoor genoemde partijen samenwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten 
beperken ons op geen enkele manier in onze adviesvrijheid. Wij zoeken altijd de voor u meest passende 
oplossing. Daarbij is de relatie met u veel belangrijker dan de relatie met de verzekeraar. 
Beloning 
Wij kunnen op vier manieren afspraken met u maken over de wijze van beloning voor onze dienstverlening. 
1. Wij spreken een tarief per uur af. Meestal zult u een indicatie willen van het aantal uren dat wij met een 

bepaald project bezig zijn. Wij zullen dan een kostenbegroting maken. 
2. Wij spreken een tarief per project af. Dit kan een eenmalig project zijn, maar ook een meerjarig project. In 

dat laatste geval moet u denken aan bijvoorbeeld beheer van een verzekeringscontract gedurende de 
verzekeringsduur. 

3. Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij een vergoeding in de vorm van provisie. Deze provisie 
vormt onderdeel van de premie die u aan de verzekeringsmaatschappij betaalt. Deze vorm van beloning is 
niet voor elke verzekering mogelijk. Zo is provisie bij bijvoorbeeld een pensioenregeling verboden. 

4. Wij spreken een combinatie van bovenstaande onderdelen af. 

Indien van toepassing zijn wij genoodzaakt de kosten voor onze dienstverlening te verhogen met BTW. Het 
huidige BTW-tarief is 21%. Huidige wet- en regelgeving geeft ons vrijstelling van het heffen van BTW op 
diensten die te maken hebben met het tot stand brengen en beheer van verzekeringen. In die gevallen zullen 
wij dus geen BTW in rekening brengen. Mocht de belastingdienst ons ertoe bewegen alsnog BTW in rekening 
brengen, dan zullen wij deze alsnog in rekening brengen, ook met terugwerkende kracht, mocht dat gevraagd 
worden. 
Wat verwachten wij van u? 
Het is van groot belang dat u de juiste gegevens verstrekt. En dat u wijzigingen gedurende de looptijd van de 
verzekering aan ons doorgeeft. Mocht er zich een schade voordoen en u heeft niet de juiste gegevens 
doorgegeven dan kan het zijn dat de verzekeringsmaatschappij de schade niet of niet volledig vergoedt.  
Het is ook van belang dat u de van de verzekeraar ontvangen stukken controleert. Het feit dat wij ook zaken 
zullen controleren ontslaat u niet van uw plicht dat ook zelf te doen. Mocht u fouten of onvolkomenheden 
constateren, dan verzoeken wij u dat door te geven. 
Mocht u twijfelen aan de juistheid van zaken, laat het ons dan weten. Beter een keer te veel contact gehad, 
dan te weinig! 
  



 

 

 
 
 
 
Bereikbaarheid 
U kunt ons altijd bereiken via telefoon (+31-6-53163827 of +31-36-5251366), of via email 
(alex@struikfinancialconsulting.nl). Indien gewenst maken wij een afspraak voor een overleg op locatie. 
Vergunning en bevoegdheid 
Wij hebben van de Autoriteit Financiële Markten een vergunning gekregen om op de volgende gebieden te 
adviseren en te bemiddelen: 
1. Inkomensverzekeringen 
2. Pensioenverzekeringen 
3. Premiepensioenvorderingen 
4. Schadeverzekeringen Zakelijk 
5. Schadeverzekeringen Particulier 
6. Vermogen 

U kunt het register van de AFM raadplegen via www.afm.nl 
Einde van de relatie 
U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. Wij wijzen wel op eventuele 
verplichtingen die in de dienstverleningsovereenkomst zijn overeengekomen. Het beëindigen van de relatie 
met ons kantoor heeft geen gevolgen voor de overeenkomsten met de verzekeringsmaatschappijen. 
Algemene Voorwaarden 
Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Heeft u geen exemplaar van onze algemene 
voorwaarden, dan kunt u deze inzien op onze website www.struikfinancialconsulting.nl/documenten  
Klachten? 
Onze klantenprocedure staat op de website: www.struikfinancialconsulting.nl/documenten  

 


