
 

  

OVEREENKOMST “GEEN VOORAFGAAND ADVIES”  

Door het accorderen van deze overeenkomst ga je akkoord met het afsluiten van de 
financiering en of de overlijdensrisicoverzekering zonder voorafgaand advies van Financieel 
Fit of de financierings/verzekeringsmaatschappij. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) 
wordt dit aangeduid als 'Geen voorafgaand advies'. 

Financieel Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade als later mocht 
blijken dat de af te sluiten lening en/of overlijdensrisicoverzekering niet aansluit bij je 
persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbenden bij de lening en/of 
overlijdensrisicoverzekering). Ook kunnen Financieel Fit en/of de 
financierings/verzekeringsmaatschappij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als 
achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien Financieel Fit 
hieromtrent niet heeft kunnen adviseren. 

Met deze vorm van dienstverlening komen wij tegemoet aan de wensen van diegenen die 
zelf direct verantwoordelijk willen zijn voor het afsluiten en het beheer van krediet en of een 
overlijdensrisicoverzekering.  
  
Bemiddelen zonder voorafgaand advies houdt dus in: 
 
➢ Dat wij uitsluitend bemiddelen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen jou en 

de aanbieder van financiële producten;  
 

➢ Dat je van ons alle productinformatie ontvangt van de door jou gekozen aanbieder; 
 

➢ Dat wij jou niet adviseren en derhalve ook niet kijken naar andere en/of betere 
oplossingen en voorwaarden, zodat wij niet aansprakelijk zijn als achteraf blijkt dat het 
financiële product niet aansluit bij je persoonlijke situatie of dat er betere alternatieven 
mogelijk waren;  

 
➢ Dat wij jou niet informeren over de eventuele fiscale gevolgen van de aanschaf van het 

financiële product;  

 
➢ Dat wij je er expliciet op hebben gewezen dat advisering geen onderdeel uitmaakt van de 

dienstverlening. In het geval van 'Geen voorafgaand advies' blijft de dienstverlening, op verzoek 
van jou, beperkt tot bemiddeling bij de totstandkoming van de financiering en/of de 
overlijdensrisicoverzekering. 

Akkoordverklaring: 
 
□ De Wet op het financieel toezicht verplicht ons om jou er nadrukkelijk op te wijzen dat 

advisering geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening. Onze dienstverlening is 
beperkt tot bemiddeling en serviceverlening. Je gaat hiermee expliciet akkoord.  

 
□  Jij verklaart dat je goed op de hoogte bent: 

• van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële 
producten bij jou passen; 

• van de fiscale wetgeving omtrent het financiële product van jouw keuze; 

• van jouw financiële positie. 
 

Akkoord opdrachtgever(s) 
 
De inhoud van deze overeenkomst is gelezen, begrepen en uitdrukkelijk aanvaard voor 
akkoord 


