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De volgende zaken regelt Trifin Adviesgroep B.V. altijd voor u: 

➢ Afspraak op ons kantoor: wij maken graag tijd voor u vrij op een voor u geschikt 

tijdstip, zowel overdag als, indien gewenst, in de avonduren, om uw financiële zaken 

te bespreken. 

➢ Volledige inventarisatie van uw huidige financiële situatie. 

➢ Inzicht in de meest voorkomende risicoscenario’s in uw persoonlijke situatie, nu en in 

de toekomst. 

➢ Afhandeling van claims bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, indien hiervoor 

een verzekering is afgesloten. 

➢ Begeleiding van een hypotheektraject van aanvraag tot ingangsdatum, bij een 

verhoging, wijziging of oversluiting van een bestaande hypotheek of bij aankoop van 

een woning. 

➢ Afhandeling van uw schade, mits u een verhaalsrechtsbijstand heeft afgesloten. 

➢ Ondersteuning bij afhandeling van uw schade bij verzekeringen die elders zijn 

afgesloten. 

➢ Verwerken van wijzigingen in uw persoonsgegevens van alle via Trifin Adviesgroep 

B.V. afgesloten producten, voor zover binnen de mogelijkheden van een 

tussenpersoon. 

 

Nazorg 

Om u een zo compleet mogelijke nazorg te kunnen bieden, dient u op eigen initiatief Trifin 

Adviesgroep B.V. te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, verandering 

van uw zienswijze en/of enige berichtgeving van uw aanbieder e.d., welke van belang 

kunnen zijn op het door u gesloten product. 

Trifin Adviesgroep B.V. gaat van het standpunt uit dat iedere relatie graag de nodige nazorg 

wenst en daarom kiest voor kwaliteit.  

 

Machtiging 

Middels ondertekening van deze overeenkomst machtigt u Trifin Adviesgroep B.V. voor het 

periodiek incasseren van de premie van dit Service abonnement. 
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Service abonnement 

Het Service abonnement is af te sluiten in twee varianten:  

- het basis Service abonnement. Deze variant is vooral aantrekkelijk indien u geen eigen 

woning bezit.  

- het uitgebreide Service abonnement. Deze variant is vooral aantrekkelijk indien u wél een 

eigen woning bezit, onder last van een hypotheek. 

Het basis Service abonnement biedt u: 

• Gehele jaar gebruik van de expertise en dienstverlening van uw eigen adviseur bij 
Trifin Adviesgroep bv; 

• Helpdesk service via telefoon of mail; 

• Advies in mutaties van lopende verzekeringen (leven en schade); 

• Advies en dienstverlening op het gebied van consumptieve financieringen*; 

• Begeleiding bij communicatie tussen geldverstrekker en/of verzekeraar en u; 

• Begeleiding in geval van overlijden*; 

• Begeleiding bij echtscheiding*; 

• Ondersteuning bij beëindiging of omzetten producten*; 

• Hulp bij, en verrichten van eenvoudige mutaties van alle spaar- en/of 
levensverzekeringen. 

* Adviezen in andere of nieuwe producten vallen hier niet onder. 

Het uitgebreide Service abonnement biedt u, naast de dienstverlening van het basis Service 

abonnement: 

• Gratis hercalculatie van uw hypotheekmogelijkheden, wanneer u dit wenst; 

• Begeleiding en advies bij verlengingsvoorstel geldverstrekker; 

• Verzorging jaarlijkse inkomstenbelasting. 
 

Kosten  

Voor het basis Service abonnement betaalt u: € 9,95 per maand. 
Voor het uitgebreide Service abonnement betaalt u: € 19,95 per maand. 
 
Indien er werkzaamheden verricht moeten worden die niet onder het Service abonnement 

vallen, dan wordt u hierover vooraf geïnformeerd en zal er een kostenopgave worden 

verstrekt. 

Bemiddelingskosten hypotheek vallen niet onder het Service abonnement. Daarvoor 

verwijzen wij naar de ‘Overeenkomst opdracht hypotheekadvies en –bemiddeling’. 
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Akkoordverklaring 

Hierbij sluit ik een Service abonnement af bij Trifin Adviesgroep B.V., voor de minimale 

duur van 1 jaar. Ik ben volledig op de hoogte van mijn rechten en plichten en heb de 

voorwaarden van het Service abonnement in ontvangst genomen en de informatie 

hieromtrent tot mij genomen.  

Met de ondertekening van dit formulier machtig ik Trifin Adviesgroep B.V. maandelijks het 

maandbedrag behorende bij het Service abonnement van mijn keuze, vooraf af te schrijven 

van mijn bankrekening, te weten:………………………… 

 

Ik kies voor:   

o het basis Service abonnement  € 9,95 per maand 

o het uitgebreide Service abonnement  € 19,95 per maand 

Graag aankruisen wat van toepassing is  

 

Ingangsdatum Service abonnement: ………………………………………….  

Naam  :…………………………………………………………………… 

Adres  :…………………………………………………………………… 

Postcode :…………………………………………………………………… 

Woonplaats :…………………………………………………………………… 

Handtekening voor akkoord: 

 

……………………………….. 

 

 

Bijlage: voorwaarden Service abonnement 
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Bijlage bij Service abonnement 

 

Voorwaarden Service abonnement 

1. Minimale looptijd is 1 jaar, waarna op elk gewenst moment schriftelijk opgezegd kan 

worden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

2. Trifin Adviesgroep B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de 

voorwaarden en de dienstverlening van het Service abonnement wanneer 

economische of juridische redenen daar aanleiding toe geven. Trifin Adviesgroep 

B.V. is niet verplicht haar klanten hiervan op de hoogte te stellen. 

3. De rechten en plichten van het Service abonnement kunt u nalezen op www.trifin.nl. 

Eventuele wijzigingen in het Service abonnement worden op deze website kenbaar 

gemaakt. 

4. Trifin Adviesgroep B.V. behoudt zich het recht voor jaarlijks een verhoging van de 

premie voor het Service abonnement door te voeren indien de situatie zich daartoe 

noodzaakt. U ontvangt hierover vooraf bericht. 

5. De premie van het Service abonnement wordt maandelijks, vooraf, afgeschreven 

door Trifin Adviesgroep B.V. van de opgegeven bankrekening van klant. 

6. Bij betalingsonmacht of een storno van het premiebedrag zullen de rechten die het 

Service abonnement bieden per direct vervallen. U behoudt de plicht het eerste jaar 

de premie over 12 maanden te voldoen. Enkel wanneer u alle betalingstermijnen 

heeft voldaan behoudt u het recht op de dienstverlening behorende bij het 

betreffende Service abonnement. 

7. Indien u gebruik maakt van de service betreffende de jaarlijkse aangifte 

inkomstenbelasting, geldt dat u zelf instaat voor de juistheid van de ingediende 

aangifte. 

8. Middels het ondertekenen van het Service abonnement gaat u akkoord met 

genoemde voorwaarden. 

http://www.trifin.nl/

