On business
days we’re
available by phone
from 9 AM till 6 PM.
Appointments
can take place during
or outside office
hours.

Service guide
A&H Finance is an independent financial
consultancy that’s specialised in
mortgages and other financial services.
With this service guide we would like to show you our
working method. Our working method is customer
oriented, which means that your personal wishes are
our guideline.
With this service guide we give substance to this and
we show you around in our office. In this guide you will
find, briefly and succinctly, our general data, opening
hours, information about our services and where to go
with complaints.

At ahfinance.amsterdam
you can make a quick
calculation, download our
service documents and view
interest rates.
On our website it’s also possible to make an appointment.

Our services
We have a license from the
AFM, so we can advise and
mediate in financial products
and services from various
providers.
This means that together with you we
make an overview of the financial risks
that you are exposed to or can occure. So
we can advise you on the financial products that we believe meet your (future)
wishes and personal circumstances.
Mediation means that we guide you,
among other things, with taking out the
recommended products. We contact
financial product providers and request a
quote. On the right you can read in which
areas we can be of service to you.

Mortgage loan
If you buy a home, you will probably take
out a mortgage for it. That is an important advice moment, where advice from
our experts is recommended and could
be in the best of your advantage. After all,
you decide here abou an obligation that
you will enter into for a long period of
time. As a consumer, you have to pay
attention to many things in such a decision. Not only on the level of the interest,
but also on the period for which you fix
the interest and what the options are for
repaying the loan early. There are even
more advice aspects that are important
to you. We have the expertise to advise
and mediate in mortgages.

Non-life insurance
Advice-free
Our office is completely advice-free.
This means that we have no contractual obligations
to advise you about or to choose the financial
products of certain banks or mortgage lenders.

Almost everyone has one or more non-life insurance policies. This may, for example, concern the insurance of your household effects or your car. You may also
need non-life insurance policies that
protect you against financial damage
caused by, for example, fire, theft or
liability. We have the expertise to advise
and mediate in non-life insurance.

No voting rights other companies
We are a fully independent company.
No bank, insurer or other provider of financial
products has voting rights or a share in our capital.

Choice of providers
Based on the conditions and rates,
A&H Finance selects the providers that suit your
personal wishes and interests.
We determine in consultation with you who these
are. We are therefore completely free in our advice.
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Invest
You have the option to build up assets
through investment funds. We are happy
to assist you in assessing whether this
service is suitable for you and fits your
objective and risk appetite. If you decide
to participate in investment funds, we will
gladly assist you in contact with the
financial institution. If desired, we will
pass on the orders for you to this institution. If our office passes orders to the
institution on your behalf, we will ask you
for prior written permission.

Pay & save
You can save in different ways. By
depositing money into a savings account. But also through company savings schemes or through participation
in the life-course savings scheme. We
have the expertise to advise and mediate in payment and savings products.

Bank savings
Building up assets is also possible with
bank savings. For example for the
purpose of paying off your mortgage or
building up an old-age provision or
annuity provision. We are happy to
assess with you whether bank savings,
in the form of savings or investments,
are suitable for you.

Life insurance
Life insurance comes in many forms.
From a simple insurance to pay for the
funeral to complex insurance to finance
your pension, but also an insurance with
which you can pay off your mortgage in
due time. We have the expertise to
advise and mediate in life insurance.

Consumptive credit
Sometimes you are unexpectedly
faced with a major expense. For
example because you get a new job in
another city and you have to buy a
car for commuting. Financing of such
an unexpected expense can be arranged by taking out a loan. We have the
expertise to advise and mediate in
loans.

Memberships
& registrations

A&H Finance
Muiderstraatweg 15B
1111 PS Diemen
(Amsterdam)

Ons kantoor is
bij verschillende
organisaties geregistreerd.
De belangrijkste zijn:

Phone
+31 (0)20 - 465 19 51

AFM: Financial Markets
Authority
Under the law, the AFM
(www.afm.nl) supervises
companies that are active in
savings, borrowing, investing,
insurance and pensions. It
ensures that financial service
providers adhere to the rules
of the Financial Supervision
Act. Our office is registered
with the AFM under number
12017511. For questions
about supervision, please
contact the Financial Markets
hotline. You can email
questions about supervision
to info@afm.nl.

Website
ahfinance.amsterdam

Email
info@ahfinance.nl

Kifid: Financial Services
Complaints Institute
The Kifid is intended to
provide consumers with a
one-stop shop for resolving
(imminent) conflicts with
financial service providers.
We do our utmost to provide
you with the best possible
service. If you nevertheless
have a complaint about our
services, you can initially
make your complaint to us.
We will contact you upon
receipt of your complaint. If
we cannot find a satisfactory
solution together, you can
contact the Kifid within three
months. Our affiliate number
at Kifid is 300.012773.
KvK: Chamber
of Commerce
We are registered in the
trade register of the Chamber of Commerce under
number 2440822.
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How we work
About the
advisors of
A&H Finance
Reward
The remuneration of
our employees consists
for the most part of a
fixed salary. The fixed
salaries at our company
are in line with the
market. Depending on
the position and assessment, employees can
receive a variable remuneration that represents
a maximum of 20% of
their fixed income. The
variable remuneration is
based for a maximum of
50% on qualitative
objectives that serve the
customer’s interest.

Customer oriented
We regularly assess and
direct our employees to
act with integrity, solid
and customer-oriented
behavior. This assessment determines the
amount of the fixed
salary and the amount
of the variable remuneration.
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Our activities can be divided into
two stages: advice/mediation process and
aftercare/maintenance process

Exploratory meeting
After our first exploratory meeting, for which we do not
charge you any costs, we record the agreements made
regarding the work and compensation in the service contract. Our rates can be found at http://www.ahfinance.
amsterdam/pricing/.

What do we expect from you?
You can make high demands on our advice and services, but
we also expect a number of things from you, such as providing the correct information. This is in your own interest. If it
later turns out that you have provided incorrect or incomplete information, this can have major (financial) consequences.
We archive all documents relating to your situation in a
personal file, of course with the guarantee of your privacy. If
there are changes in your personal situation and you inform
us about this in a timely and sufficient manner, we will take
care of the necessary and desired adjustments.

Your data
We use the data we receive from you to make an
analysis of your financial situation.

Data needed for financial analysis

A&H Finance
Muiderstraatweg 15B
1111 PS Diemen
(Amsterdam)
Phone
+31 (0)20 - 465 19 51

From this follows our advice on what measures you can take to improve
the situation realize the desired financial security. This may relate to
building up your pension, insuring certain risks or obtaining financing.
Both in the context of drawing up this advice and when you ask us to
implement parts of this advice, we may have to contact insurers, lenders,
expert bureaus, labor experts and others who are relevant in the implementation of the you realize financial security.

Email
info@ahfinance.nl
Website
ahfinance.amsterdam

Your data needed for
determinating the quote
Insurers and lenders then need the information they need to determine whether and, if so,
under what conditions they want to quote
you for insurance or credit. Expertise agencies are data that is necessary to assess the
value of your property or other assets.
Employment experts have your contact
details, so that the employment expert can
contact you in the context of an application
for disability insurance.
We only pass on the personal data received
from you to third parties when this is necessary to carry out a specific part of your assignment.
We only provide the information that these
third parties really need to carry out the work
requested by us.

We handle
the data we
receive from
you with care.
We have taken
technical and
organizational
measures to
prevent unauthorized third parties
from accessing
this data. All our
employees have
also signed a
confidentiality
statement.

For how long do we keep your data?
We do not store the data longer than necessary to perform the assigned work for you. No later than five years after the insurance and / or
credits that we have arranged for you have ended, we will destroy the
personal data that we have received from you in this context.
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Your rights
You are our customer. So you have the right
to determine which data we receive or do not
receive from you. But you also have other rights.
We summarize them below.

A&H Finance
Muiderstraatweg 15B
1111 PS Diemen
(Amsterdam)

n You can always ask us for an overview of the personal data we
have about you. We provide this overview free of charge.

E-mail
info@ahfinance.nl

n If you believe that we have incorrectly processed certain information about you in our records, you can request correction. We
appreciate this very much, because we can of course only do our
work properly if the data we work with for you is correct.

Website
ahfinance.amsterdam

Telefoon
020 - 465 19 51

n If you no longer want us to have certain data in our records, you
can request us to delete this data. In that case we will of course
fulfill your request.
n We have indicated above how we use the data received from you.
If you want to restrict this use at any time, for example that we may
not pass on certain data to a certain organization, please let us
know. We will also comply with this request.
n If you wish, you can ask us to forward your data to a third party.
For example, your accountant, lawyer or bank. After receiving your
request, we will execute your request as soon as possible.
n When we receive personal information about you from third
parties, for example from your insurer, accountant, bank or other
financial advisors, we will inform you of the source from which we
received this information.

Mortgages
for expats

We hope you have an idea
of what we can do for you.
Of course, that is much more
than you have been able to
read in this brochure. So, don’t
hesitate to ask us your questions. Would you like to know
more about what we can do
for you or how we work? We
are happy to tell you in a
personal conversation.
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Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

A & H Finance
Muiderstraatweg 15 B
1111PS Diemen
020-4651951
info@ahfinance.nl

hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze
diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede
afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag
Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een
nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel
onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
• De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.
• Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.
• Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.
• Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer
tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan
verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde
activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

De hypotheek
Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw
persoonlijke
situatie?

Advies
Welke financiële
oplossing past bij
u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder
heeft de financiële
oplossing die bij u
past?

Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij
ervoor zorgen dat
u de contracten
krijgt.

Onderhoud
U heeft het
contract. Daarna
houden wij in de
gaten of het goed
gaat.

Verzekeringen bij de hypotheek
Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw
persoonlijke
situatie?

Advies
Welke financiële
oplossing past bij
u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder
heeft de financiële
oplossing die bij u
past?

Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij
ervoor zorgen dat
u de contracten
krijgt.

Onderhoud
U heeft het
contract. Daarna
houden wij in de
gaten of het goed
gaat.

Gemiddelde kosten
Advies

Gericht op afsluiten

Combinatie

n.v.t.

n.v.t.

€ 2250
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Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Onderzoek
Hoe is uw

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een
goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

persoonlijke

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

situatie?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

In een persoonlijk gesprek zullen wij aan u vragen wat u van ons verwacht en uitleggen hoe wij werken. Wij zullen
onze tarieven bespreken en uitleggen hoe het kan dat hoge kwaliteit en service samengaat met scherpe tarieven.
Vervolgens bespreken wij graag wat wij voor u kunnen gaan betekenen.

Advies
Welke financiële

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant,
analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

oplossing past bij u
en uw situatie?

Wij bekijken welke aanbieders het beste aanbod hebben op onder andere rente en voorwaarden en adviseren hoe dit
het beste aansluit op uw persoonlijke situatie. Uiteraard houden wij alle belangrijke deadlines voor zaken zoals
bijvoorbeeld financieringsvoorbehoud en notarisstukken scherp in de gaten.

Zoeken

De hypotheek

Welke aanbieder

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek

heeft de financiële

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal hypotheken met

oplossing die bij u

elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.

past?

Geen vergelijking
van producten

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Vergelijking van groot
aantal producten

Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.
Dit biedt deze
dienstverlener

Verzekeringen bij de hypotheek
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek
naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal verzekeringen met

Dit biedt deze

elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.
dienstverlener niet

Geen vergelijking
van producten

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.
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Vergelijking van groot
aantal producten

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de
Contract

contracten krijgt.

Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij

Wij bereiden de aanvraag zo compleet mogelijk voor en dienen deze in bij de bank. Na ontvangst van het aanbod

ervoor zorgen dat u

sturen wij u deze direct door en maken een afspraak om deze contracten persoonlijk met u door te nemen. Hierna

de contracten

kunt u de bindende offerte tekenen en zorgen wij dat deze bij de bank komt. Na het passeren van de hypotheekakte

krijgt

stopt de afgesproken dienstverlening. Hierna geldt ons uurtarief.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
Onderhoud

Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u

U heeft een

tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

contract. Daarna
houden wij in de

Let op!

gaten of het goed

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg

gaat

verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het
onderhoud van uw contract.
• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële)
situatie en wensen.
• Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw
(persoonlijke) situatie passen.
• Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
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Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening
Gemiddelde
Starter

Doorstromer

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 2125

€ 1875

€ 2375

kosten
Advieskosten
Kosten gericht op
afsluiten product
Combinatie

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
Voor bovenstaande tarieven geldt: *U bent in vaste loondienst of u heeft een intentieverklaring of u bent in tijdelijke dienst en u was de afgelopen 3
kalenderjaren in loondienst. *Uw aanvraag is conform de GHF norm en u heeft geen negatieve BKR-codering. *Bij een alleenstaande is het tarief €
125,-- lager en bij een duo € 125,-- hoger. Ons uurtarief op dit moment is € 125,--.
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.
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