
Aangenaam: wij zijn...

Allereerst willen wij U van harte welkom heten als relatie 
van Rabout & Partners BV/ Financiële Diensten Hoofdplaat-
IJzendijke.
Rabout & Partners BV (voorheen handelend onder de naam 
Assurantiekantoor de Hullu & Cornelis BV) en Financiële 
Diensten Hoofdplaat/IJzendijke zijn reeds ruim zestig jaar 
actief als onafhankelijk adviseurs. Door diverse ontwikkelingen 
in de regio behoren wij in deze tak inmiddels tot één van de 
weinige spelers in de regio. Een reden te meer ons team van 
de afdeling bank/verzekeren eens nader voor te stellen. 

Bij geld- cq. verzekeringszaken draait het in feite om twee 
dingen: vertrouwen en zekerheid. Niet in de laatste plaats 
doordat hiermee doorgaans een groot financieel belang is 
gemoeid. Uw financieel belang !  

Het is daarom des te prettiger dat U voor al Uw financiële 
zaken bij ons terecht kunt.

Wij zijn en blijven U graag van dienst met deskundige, objectieve 
adviezen en een persoonlijke begeleiding op een breed financieel 
terrein: van de meest uiteenlopende schadeverzekeringen tot 
levensverzekeringen en pensioenen, van aantrekkelijke spaar-, 
beleggings- en financieringsvormen tot een gunstige hypotheek. 
En als er eens wat is, dan is één telefoontje voldoende en staan wij 
U op persoonlijke wijze met raad en daad terzijde.
 

Want persoonlijk contact gekoppeld aan een hoog 
serviceniveau zijn de uitgangspunten van onze dienstverlening 
en zullen dat bij ons ook blijven ! 

Ons team streeft er bovendien naar dat bestaande kennis wordt 
onderhouden en waar nodig bijgespijkerd. Dit gecombineerd 
met het lidmaatschap van Adfiz (branchevereniging voor 
onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs) en SEH 
(erkend hypotheekadviseurs) waarborgt naar onze mening 
voldoende de vereiste kwaliteit. 

Onder het motto “Wij behandelen anderen zoals we zelf 
willen worden behandeld” trachten wij U zo goed als mogelijk 
van dienst te zijn. Wanneer het op verzekeren, bankzaken, 
financieren of pensioenen aankomt, kan U vanzelfsprekend op 
ons rekenen, dat verzekeren we U !!

V.l.n.r.: Theo, Roland, Bernadette, Esther, 
Caroline, Carlos en Katja
V.l.n.r.: Francesca, Carlos, Esther, Roland,  
Bernadette, Caroline, Katja en Theo



Informatie over onze dienstverlening
Wij maken graag heldere afspraken met u over onze 
dienstverlening en de bijbehorende kosten. In deze bro-
chure leest u daar meer over. Wij gaan hierbij verder dan 
de informatie die we u op grond van de Wet op het fi-
nancieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven u graag 
aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat u 
een goed totaalbeeld krijgt. Heeft u hier vragen over, stel 
ze ons dan gerust!

Naam en adres
Onze gegevens luiden: 
Rabout & Partners (handelsnaam van Assurantiekan-
toor De Hullu & Cornelis BV) 
Markt 5-6  |  4515 BA  IJzendijke  |  0117-301159
info@raboutenpartners.nl  |  www.raboutenpartners.nl

Deze dienstenwijzer geldt ook voor Vof Financiële Dien-
sten Hoofdplaat-IJzendijke in de hoedanigheid van 
aangesloten onderneming en gevestigd op hetzelfde 
adres.

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële 
Markten onder vergunning nummer: 12009072
Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende 
activiteiten verrichten;

 � 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
 � Adviseren en bemiddelen in hypothecair krediet
 � Adviseren en bemiddelen in consumptief krediet
 � Adviseren en bemiddelen in betaalrekeningen
 � Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen
 � Adviseren en bemiddelen in pensioenverzekeringen

Aard van onze dienstverlening
Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op 
de volgende manieren van dienst zijn: 
1. Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als 

het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
2. Wanneer u exact weet welk financieel product u no-

dig heeft en geen advies wenst, kunnen wij de bege-
leiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (‘execution 
only’).

3. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort finan-
cieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het ver-
gelijken en selecteren van de beste optie.

4. Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw 
ideeën van een financieel product.

5. Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld 
van de mogelijkheden voor het verzekeren van be-
paalde risico’s.

6. Wij kunnen u een compleet advies geven over een 
financieel product en begeleiden bij het afsluiten van 
een passende oplossing, waarbij onze dienstverle-
ning in principe stopt op het moment dat het betref-
fende product is afgesloten.

7. Wij kunnen het volledig beheer van financiële pro-
ducten voor u verzorgen: advies, afsluiten en bege-
leiding na het tot stand komen van een financieel 
product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld denken 
aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing 
van het afgesloten product, of aan het in behandeling 
nemen van een schade.

Klachten over de uitvoering van  
onze dienstverlening
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst 
te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons 
direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om 
uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht heb-
ben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Klachten-
instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) (Postbus 93257 
- 2509 AG - Den Haag - Tel. 070 – 333 8 999 - www.kifid.nl).  
Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 
300.005745.

Het staat u bovendien vrij om uw klacht voor te leggen bij 
de burgerrechter zonder eerst onze klachtenprocedure 
of die van het genoemde klachteninstituut te doorlopen.

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 banken, hypotheekverstrekkers of verzekerings-
maatschappijen.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen 
enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financi-
ele producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins 
zeggenschap in ons bedrijf.

Selectie van aanbieders 
Periodiek maken wij een selectie van de financiële pro-
ducten die banken en verzekeringsmaatschappijen voe-
ren. Hierbij werken wij samen met een aantal voorkeurs-
maatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus 
volledig vrij in onze advisering.

Onze beloning
De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden ge-
financierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in 
contact brengen. Dit wordt provisie genoemd.

Voor levensverzekeringen, hypotheken, uitvaartverze-
keringen, betalingsbeschermers, individuele arbeidson-
geschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen 
mogen wij geen provisie ontvangen van banken of ver-
zekeraars. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten 
de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, 
informeren wij u hierover vooraf. Onze tarieven voor deze 
zgn. advisering op feebasis kunt u terug vinden in het be-
treffende dienstverleningsdocument

Uw persoonsgegevens
Om u goed te kunnen adviseren welke financiële produc-
ten 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 bereid-
heid 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 zorg-
vuldig om. Wij hebben technische en organisatorische 
maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoeg-
de derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. 
Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudings-
verklaring ondertekend.

Voor een verdere toelichting hoe wij omgaan met 
uw persoonlijke gegevens en bescherming daarvan, 
verwijzen wij u naar de privacy kaart en het privacy 
statement zoals onder meer gepubliceerd op onze 
website of vanzelfsprekend ook bij ons persoonlijk 
op te vragen.

Dienstenwijzer

Rabout & Partners
Markt 5-6

4515 BA IJzendijke
0117-301159

info@raboutenpartners.nl
www.raboutenpartners.nl


