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Overeenkomst financiële dienstverlening (OFD) ter zake advies, bemiddeling en beheer van 

verzekeringen, hypotheken en overige financiële diensten 

betreffende 
tenaamstelling, benoeming waarnemer, ingangsdatum en kosten, machtigingskaart, privacy-statement  

en akkoordverklaring, 

 

====================================================================== 

 

 

1. Tenaamstelling  
Deze overeenkomst is op naam gesteld van  

a. De klant, Dhr./Mw.………                      en (indien van toepassing)    Dhr./Mw……….. 

Adres                         Postcode     Woonplaats 

Tel.:         E-mail:    Legitimatie (gekopieerd) 

b. Kooiman & ’t Hooght, vertegenwoordigd door de heer D. Kooiman 

 

====================================================================== 

 

 

2. Als waarnemer wordt benoemd  

Dhr./Mw. ……………... ………………………………… .(s.v.p. alle voorletters en tussenvoegsel voluit) 

Adres:          Postcode     Woonplaats: 

Tel.:           E-mail:    Legitimatie  

 

a. De waarnemer is bevoegd alle gegevens uit het klantdossier bij Kooiman & ’t Hooght op te vragen.  

b. De waarnemer geeft toestemming dat bovengenoemde gegevens door Kooiman  & ’t Hooght zijn vastgelegd 

zoals verwoord in het privacy-statement. 

 

 

====================================================================== 

 

 

3. ingangsdatum dienstverlening en kosten  
a) ingangsdatum    : 01 januari 2019 

b) kosten per ingangsdatum : vanaf € 60,- per jaar 

 
 

====================================================================== 
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4. Incassomachtiging 
De heer, mevrouw, zoals boven genoemd, zijnde de ondergetekende, verleent hierbij tot wederopzegging 

machtiging aan Financieel Adviesbureau Kooiman & ’t Hooght (of aan haar administratiekantoor) om van zijn/haar 

bankrekening met nummer ………………………………… bedragen af te schrijven wegens dienstverlening.  

 

 

====================================================================== 

 

 

5. privacy-statement 
Kooiman & ’t Hooght legt gegevens van de klant, van zijn/haar financiële producten en van de waarnemer(s) vast 

in de kantooradministratie. De klant heeft kennis genomen van het privacy-statement. Met het ondertekenen van 

dit document geeft de klant toestemming voor het vastleggen van gegevens 

 

====================================================================== 

 

 

6. Akkoordverklaring voor bovengenoemde zaken 1. tm 5. 

 

Baarn, ….  Datum 

 

Naam van de klant         Naam van de waarnemer               Kooiman & ’t Hooght  

…….                                      …….                                                 Dhr. D. Kooiman 

 

Handtekening:           Handtekening     Handtekening: 

 

 

 

 In onze algemene voorwaarden is de dienstverlening beschreven. 

 Bij akkoordverklaring stemt u in met onze algemene voorwaarden  

 SVP dit formulier printen, ingevuld en ondertekend opsturen naar onderstaand adres, of gescand 

e-mailen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 2 van 2 


