
DIENSTENWIJZER

Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn 
wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming 
van een financiële overeenkomst onderstaande 
informatie te verstrekken. Overal voor u, advies op 

maat en transparant. 
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POSTHUMUS
Assurantiën anno 1935 B.V.

Posthumus assurantiën anno 1935 B.V. verricht al 

haar werkzaamheden uitsluitend op basis van haar 

algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer 

van Koophandel Brabant onder nummer 17081811
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Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit 
Financiële Markten onder nummer: 120.02461.

Dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en 
te bemiddelen in:
• Schadeverzekeringen
• Levensverzekeringen
• Spaarrekeningen

Klachten
Wij doen ons best om 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 van mening zijn dat wij niet adequaat op uw 
klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden 
tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(Kifid). Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder 
nummer 300.000342.

Execution only
U kunt kiezen voor bemiddeling zonder voorafgaand 
of tussentijds advies (“execution only”). Uitgangspunt 
van deze vorm van dienstverlening is dat onze acti-
viteiten zich dan beperken tot het bemiddelen bij de 
totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de 
met ons samenwerkende aanbieders, van een door u 
zelfstandig gekozen financieel product.

Adviesvrij
Ons kantoor is adviesvrij voor schadeverzekeringen 
en levensverzekeringen. Dat wil zeggen dat wij hier-
voor geen enkele contractuele verplichting hebben 
om u te adviseren om te kiezen voor de financiële 
producten van bepaalde verzekeraars.

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.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële 
producten die banken en verzekeringsmaatschap-
pijen voeren. Hierdoor werken wij met een aantal 
voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat 
zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Vergoeding
De kosten van onze werkzaamheden worden 
gefinancierd door de bank of de verzekeraar waar-
mee wij u in contact brengen.
Indien wij u rechtstreeks kosten in rekening 
brengen, informeren wij u vooraf.

Beroepsaansprakelijkheid
Posthumus Assurantiën anno 1935 B.V. is in het 
bezit van een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering.


