Overeenkomst van Opdracht
Specifiek Advies
(uren)
Graag bevestig ik hierbij de door u aan DFD De Financiële Dienstverleners B.V., hierna te noemen “DFD”,
verstrekte opdracht.

Opdrachtnemer:
DFD De Financiële Dienstverleners B.V.
Parallelweg Oost 27
5555 XA Valkenswaard
Kamer van Koophandel registratienummer: 17085108

Opdrachtgever:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum en -plaats:
Relatieregistratienummer:

U verzocht ons om u passend te adviseren over……………………………………………………………………………………………..
De inschatting is dat wij voor dit advies ……uren nodig hebben.
Dienstverleningsdocument:
In ons dienstverleningsdocument vindt u meer informatie over DFD, de dienstverlening van DFD en de daaraan
verbonden kosten. Dit dienstverleningsdocument is in een eerder stadium aan u verstrekt en is te raadplegen
op onze website, www.dfd.nl. De inhoud van dit dienstverleningsdocument maakt integraal deel uit van deze
overeenkomst. Door middel van ondertekening van deze overeenkomst verklaart u in het bezit te zijn van ons
dienstverleningsdocument.
Adviesvergoeding:
Open, eerlijk en transparant zijn met u de mogelijkheden besproken met betrekking tot onze advisering en de
daarbij behorende adviesvergoeding en kosten. We verwijzen u naar ons dienstverleningsdocument.
Op basis van de geraamde adviesuren en het uurtarief van Kies een item (inclusief BTW) bedraagt de aan DFD
verschuldigde adviesvergoeding : € …….,.. (inclusief BTW).

Paraaf opdrachtgever:

Paraaf opdrachtnemer:

……………………………..............

……………………………………………
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Inning adviesvergoeding (cessie):
U ontvangt van DFD hiervoor een factuur die u binnen 14 dagen na ontvangst dient te voldoet op de
bankrekening van DFD die op de factuur staat vermeld.
Informatieverplichting:
Op u rust de verplichting om DFD volledig en juist te informeren. Alle eventueel van belang zijnde informatie
welke u en/of uw partner aangaat en welke van invloed kan zijn op onze advisering, dient u binnen 7 dagen
schriftelijk aan DFD te verstrekken of zoveel eerder als noodzakelijk is voor het afsluiten van een product. Ook
van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden of die van uw partner dient u DFD schriftelijk op
de hoogte te stellen binnen 7 dagen nadat u met de wijziging bekend bent geworden of bekend had kunnen
zijn.
Algemene voorwaarden
Op alle werkzaamheden van DFD zijn de algemene voorwaarden van DFD van toepassing. Deze algemene
voorwaarden zijn in een eerder stadium aan u verstrekt en zijn te raadplegen op onze website, www.dfd.nl.
Door middel van ondertekening van deze overeenkomst verklaart u voorafgaand aan uw ondertekening de
algemene voorwaarden te hebben ontvangen.
Bedenktijd:
U kunt deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen kosteloos ontbinden via een schriftelijke mededeling
aan DFD binnen 7 dagen na ondertekening van deze overeenkomst.
Deze ontbinding is alleen van toepassing indien in de tussentijd het advies nog niet is gegeven.

Ondertekening:
Plaats: Valkenswaard

Datum: 8 oktober 2012

Naam opdrachtnemer: DFD De Financiële Dienstverleners B.V.
Handtekening:

Plaats:

Datum:

Naam opdrachtgever:

Naam partner opdrachtgever:

Handtekening:

Handtekening:
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