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OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING  
 

Opdrachtgever: 
 

Naam:   
Voornamen:   
Geboorteplaats:   
Geboortedatum:   
Adres:        

Postcode:        

Woonplaats:        

Beroep:   
Telefoon privé:        

Telefoon werk:             

Telefoon mobiel:             

Fax:             

E-mailadres        

   
Optredend als:  Eigenaar  
  Gevolmachtigde  
   
Burgerlijke staat:  Gehuwd, in gemeenschap van goederen 
  Gehuwd, op huwelijkse voorwaarden 
  Geregistreerd partnerschap 
  Samenwonend, zonder samenlevingsovereenkomst 
  Samenwonend met samenlevingsovereenkomst 
  Gehuwd geweest (gescheiden) 
  Ongehuwd 
  
Toekomstig adres: niet bekend 

 

 

Bemiddelaar/Adviseur: 

 

Naam: Sedney Financiële Dienstverlening  
Vestiging: Almere  
Adres: Kompas 18 – 1319 DJ Almere 
Telefoon: 06-29070480 
E-mailadres info@sedney.nl 
  
Uw adviseurs R.J.A. Sedney 
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Dienstverlening: 

 

U verstrekt aan de adviseur van Sedney Financiële Dienstverlening de opdracht tot het 
verlenen van de volgende diensten: 
 
Advies  Orientatie / Intake 
Advies II  Uitgebreid adviesrapport 
Advies en Bemiddeling  Uitgebreid adviesrapport en bemiddeling  
Bemiddeling  niet complex  bemiddeling zonder advies 
Belasting  eenmalig  3 jaar  
Nazorg / Abonnement  Complexe producten  Schadevezekeringen 
Overig  Nieuwsbrieven / Facebook 

 als volgt omschreven:  
  
Vanuit de wetgeving zijn wij genoodzaakt om bij complexe producten nazorg te verlenen. 
Dit kan alleen middels een nazorg/serviceabonnement welke verplicht afgesloten dient te 
worden. Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar waarna deze 
maandelijks stilzwijgend verlengd wordt. Wanneer u hiervan geen gebruik wilt maken  
vrijwaart u ons van de nazorg en dient u de afstandsverklaring te ondertekenen.  
 
Tariefafspraken/beloningsstructuur: 

 

Het tarief van het advies en/of bemiddeling door Sedney Fin Dienstverlening bedraagt: 
 

 Een vaste vergoeding van €          exclusief BTW /  inclusief BTW  
 Een uurtarief van €         (min. €95,00)  exclusief BTW /  inclusief BTW 
 Oriëntatie – Intake €     exclusief BTW /  inclusief BTW 
 Betaling conform de provisieregeling van de bank en/of verzekeraar 
 Nazorg abonnement per maand €         (min. 2 jaar) 
 Belastingabonnement per jaar €         (min. 2 jaar) 

 
 
� Extra kosten: 

Werkzaamheden die niet in deze opdracht worden benoemd, worden op basis van 
uur tarief in rekening gebracht. Hierover wordt u vooraf in kennis gesteld. 

� Afrekening vergoeding en kosten: 
U stemt ermee in dat de bovengenoemde geldelijke vergoedingen door u 
rechtstreeks worden voldaan door het afgeven van een éénmalige machtiging of 
de vergoeding dient plaats te vinden via de notaris vóór het passeren van de akte 
van levering en/of hypotheekakte. U ontvangt hiervoor een afrekening. Indien er 
sprake is van een beloning op basis van provisie zal deze rechtstreeks aan de 
adviseur/bemiddelaar worden uitgekeerd door derden. 

� Intrekking: 
In het geval dat u de opdracht intrekt, opschort of beëindigd, bent u een 
vergoeding verschuldigd gelijk aan het aantal besteden uren vermenigvuldigd 
maal € 95,00, met een minimum van € 150,00. 
 
 

Algemene voorwaarden: 

 

Op deze opdracht zijn, voor zover hiervan in deze opdracht niet wordt afgeweken, van 
toepassing de Algemene bemiddelingsvoorwaarden, de dienstenwijzer en de 
bank/verzekeringsvoorwaarden van het gekozen product. Hierin zijn de rechten en 
verplichtingen van de opdrachtgever en de bemiddelaar/adviseur. U verklaart hiermee 
deze te hebben ontvangen. 
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Bijzondere afspraken: 

 
- 
- 
- 
- 
 
 
Ondertekening: 

 
Voor akkoord en 
machtiging 

Datum Plaats Handtekening Rekeningnummer 

     

Opdrachtgever   

 

 

     

Sedney Financiële 
Dienstverlening  

  

 

 

 
 
Vrijwaring voor nazorg 

 
Voor akkoord en 
machtiging 

Datum Plaats Handtekening 

    

Opdrachtgever   

 

 
 
 
 
 
De volgende documenten maken onderdeel uit van deze opdracht: 
 

• dienstenwijzer 
• algemene voorwaarden 


