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Iedere maand ziet u de afschrijvingen op uw bankafschrift voorbij komen: de huur, 
hypotheek, verzekeringen, energie en een premiebetaling voor een verzekering waarvan u 
de polis niet kunt vinden.

Het staat bij u hoog op de agenda om alles eens goed uit te zoeken. Maar dan is er weer die 
sporttraining, een vergadering op het werk of bij de club. En ja, er staat zondag ook nog een 
familiebezoek in de agenda.

U weet het allemaal wel en als in het voorjaar de aangifte gedaan wordt, haalt u trouw maar 
weer eens die schoenendoos van zolder of pakt u de ordner uit de kast.

Overzicht houden

“De schoenendoos met polissen staat boven op zolder”
“Mijn ordner is overvol van alle maatschappij informatie en polisbescheiden”

“Betaal ik hiervoor?”
“Dit levert toch niets meer op, het kost alleen maar geld”

Ongetwijfeld herkent u dit,

Stop

U verdiept zich in de paperassen en twijfelt of u nog wel het overzicht heeft. U vraagt zich af 
of na alle huurverhogingen van de laatste jaren, nu het moment is gekomen om te kiezen voor 
een eigen woning?

De beleggingsverzekering die bedoeld is om de hypotheek mee af te lossen, maar ook de 
lijfrente die u als appeltje voor de dorst hebt afgesloten, blijkt bij lange na het doelkapitaal 
niet te halen.

De hypotheekrente is momenteel historisch laag. Waarom blijft u dan nog eigenlijk een hoge 
rente betalen?

Waarvoor 
betaald wordt
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Het moment

Ruitschade, geen baan meer, arbeidsongeschikt of een trieste gebeurtenis binnen het gezin, 
allemaal momenten waarvoor u zich kunt verzekeren.

“Wij zijn niet onderverzekerd”
“Onze uitvaart is prima geregeld”

U weet het, overheidsmaatregelen waardoor u langer moet blijven werken. Veranderingen 
binnen de sociale wetgeving kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw binnenkomende 
financiën.

Uitzoeken

Waar kan ik op besparen? Hoe formuleer ik mijn financiële doelstellingen opnieuw? 
Wat is ontwoekeren nu eigenlijk? U pakt uw vragenlijstje er eens bij en komt tot de conclusie: 
weg met mijn overvolle ordner en die schoenendoos moet opgeruimd worden!
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Bevroren

Houdt u uw euro’s nog bevroren?
Of besluit u te kiezen voor een 
uitgebreide inventarisatie van uw financiën?

Zoals dat van het inkomen, een pensioen maar 
ook van al uw andere financiële producten, 
de hypotheek, uw verzekeringspolissen, een 
spaar- of beleggingsrekening, een afgesloten 
krediet.

De Financieel Inventariseur helpt u hierbij. 
De uitkomsten van ons inventarisatie worden 
voor u helder en volledig weergegeven in een 
persoonlijk inventarisatierapport.

Wij geven aan waar u kunt besparen, maar 
vooral ook hoe wij uw financiën, de hypotheek 
en alle verzekeringen kunnen verbeteren of 
opbouwen. Zo bent u verzekerd dat uw huis-
houdboekje weer precies aansluit: nu en voor 
in de toekomst.

Uw bevroren euro’s laten wij weer 
voor u smelten!

Is nu goed
geregeld

Het concept van een 
inventarisatie van alle 
persoonlijke en financiële 
gegevens is niet nieuw.

In het verleden heeft u 
financiële producten 
afgesloten met een prijs van 
een financieel product van toen.

De markt van aanbieders is
de afgelopen jaren sterk 
veranderd. Ook stelt de Wft, 
Wet financieel toezicht, 
hogere eisen aan de nazorg 
die uw tussenpersoon heeft. 
Zijn de oorspronkelijke 
doelstellingen nog voor u van 
toepassing? Is uw persoonlijke 
gezins-, werk en woonsituatie 
veranderd?

De Financieel Inventariseur
helpt u uw financiën weer op 
orde te krijgen.

Samen met u en uw
tussenpersoon!



4 / 5 De Financieel Inventariseur

 
Waarvoor betaald wordt, is nu goed geregeld

De Financieel Inventariseur is een onafhankelijk specialist met veel expertise op het gebied van 
inventarisaties en verslaggeving met meer dan 25 jaar ervaring in de financiële branche.

Voor uw inventarisatie volgen wij uiteraard de nieuwste richtlijnen zoals deze zijn vastgelegd in 
de Wet op het financieel toezicht (Wft). Uw tussenpersoon informeert u hierover.

Het uiteindelijk verslag met uw financiële overzicht, alle mogelijke besparing, ons verbeter en 
opbouwadvies wordt gezamenlijk met en door uw financieel adviseur of tussenpersoon uitvoe-
rig besproken: vertrouwd.

Onze werkwijze

Ontwoekeren

Herkent u deze advertentie nog?
Integraal ontwoekeren,
verleden én toekomst

Een woekerpolis hoeft niet 
langer als een molensteen om 
uw nek te hangen. Er is namelijk 
veel meer tegen te doen dan u 
denkt.

De Financieel Inventariseur
begeleidt u stap voor stap naar 
de voor u meest interessante 
oplossing. Daar hebben wij ons 
specialisme van gemaakt.
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Uniek binnen onze formule!

Signaleren wij bij u een woekerpolis? 
Dan is het voor u mogelijk om van onze expertise gebruik te maken voor een Claimprocedure.
U ontvangt vooraf en separaat een vrijblijvende offerte en toelichting voor dit proces.
Hiernaast verzorgt uw tussenpersoon voor u het hersteladvies.

Contact

De Financieel Inventariseur

E.H. Aaftink
Hammarskjöldstraat 44
2131VH Hoofddorp

Telefoon : 023-5640774
www.definancieelinventariseur.nl
ed@definancieelinventariseur.nl

Verzekeraars beleggen
40% premie niet

DEN HAAG - De Autoriteit Financiële Markten en 
zelfs een door verzekeraars zelf ingestelde com-
missie hebben geconstateerd dat er grote mis-
standen zijn geweest bij de verkoop van beleg-
gingsverzekeringen. Zo gaat zeker 40% van uw 
inleg op aan kosten. Dit geld wordt dus niet voor u 
belegd, waardoor uw rendement veel lager uitvalt 
dan aan u is voorgespiegeld. Klanten zijn hierover 
niet goed geïnformeerd.

Bron: Het Financieële Dagblad, 2006
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