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DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 

 
Informatie over onze dienstverlening 

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van 

een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. 

 
Naam en adres 

All4Finance B.V. 

Julianastraat 83  

2405 CG Alphen aan den Rijn 

Telefoon: 0172 - 470300  

Email:info@all4finance.nl Internet: www.all4finance.nl 

 
Registratie AFM 

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12041900 

 
College Bescherming Persoonsgegevens 

De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het 

College Bescherming Persoonsgegevens. 

 
Aard van dienstverlening 

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in: 

 
 Hypothecair krediet 

 Consumptief krediet 

 Levensverzekeringen 

 Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen 

 Schadeverzekeringen 

 Elektronisch geld 

 Spaarrekeningen en betaalrekeningen 

 
Klachten 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, 

vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel 

mogelijk te verhelpen. 

mailto:info@all4finance.nl
http://www.all4finance.nl/
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Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:  

Het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG in Den Haag. Het 

telefoonnummer van Kifid is 0900-3552248. 

 
Adviesvrij 

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting 

hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of 

hypotheekverstrekkers. 

 
Geen zeggenschap 

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder 

van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. 

 
Selectie van aanbieders 

Uit ons aanbod van meer dan 50 aanbieders selecteren wij die aanbieder welke het beste past bij uw 

persoonlijke situatie. In sommige situaties benaderen meerdere aanbieders de best beschikbare 

oplossing op dat moment. In dat geval zullen wij u deze verschillende opties voorleggen, zodat u zelf 

kunt kiezen. All4finance heeft geen voorkeursselectie en kan daarmee altijd uw persoonlijke situatie 

als uitgangspunt nemen voor de selectie. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. 

 
Algemene Voorwaarden 

Op alle diensten die door all4finance worden geleverd zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. 

Op verzoek ontvangt u een exemplaar van deze voorwaarden, welke tevens gepubliceerd staan op onze 

website all4finance.nl. 

 
Onze dienstverlening globaal in vijf stappen 

U hebt een zeer ruime keuze uit hypothecaire geldleningen en aanverwante producten. Elke vorm en 

product heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het uiterst belangrijk dat u die vorm kiest die nu, 

maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij 

een procedure die bestaat uit vijf stappen: 

 
Stap 1: Inventariseren 

Wij beginnen ons advies met het uitgebreid in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. Daarbij 

bespreken wij onder andere uw wensen ten aanzien van de hypotheek en uiteraard uw financiële 

situatie. Daarnaast inventariseren wij in dit gedeelte van ons adviesgesprek waar uw prioriteiten liggen 

indien bepaalde keuzen rondom deze geldlening moet worden gemaakt. 

 
Stap 2: Analyseren 

Op het moment dat wij een goed beeld hebben van uw wensen en uw situatie nu en in de toekomst, 

gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van 

mogelijke vormen van hypothecaire geldleningen en / of aanverwante producten die passen bij uw 

situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat wij denken dat 

de voor- en nadelen van deze mogelijkheden zijn. 
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Stap 3: Advies 

Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij tot een concreet advies. In dit advies geven wij 

precies aan welke hypotheekvorm, welk product, bij welke instelling en tegen welke condities volgens 

ons goed past bij uw wensen en mogelijkheden. 

 
Stap 4: Bemiddeling 

Wij verzorgen namens u alle contacten met de financiële instelling(en). Dit met het doel dat de door 

ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank en/of verzekeringsmaatschappij 

wordt uitgevoerd. 

 
Stap 5: Nazorg 

Indien u dat wenst kunnen wij, nadat de hypothecaire geldlening is afgesloten, u blijven adviseren. U 

kunt met al uw vragen over de hypotheek bij ons terecht, maar ook kunnen wij periodiek controleren 

of de hypotheek blijft passen bij uw situatie. Deze situatie kan altijd in de loop der tijden veranderen. 

 
Hoe worden wij beloond? 

Voorafgaand aan onze dienstverlening worden de afspraken hierover schriftelijk vastgelegd in een 

dienstverleningsopdracht. 

Beloning op basis van een vast bedrag 

Voor de meeste financiële producten hanteren wij vaste tarieven. 

Beloning op basis van provisie 

Bij schadeverzekeringen ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappijen een percentage van de 

premie. U betaalt de volledige premie aan de verzekeringsmaatschappij. Deze draagt vervolgens een 

deel hiervan af aan ons. 
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PRIVACY STATEMENT 
 
Wie zijn wij?   
All4finance heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze 
dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.  
 
Onze contactgegevens zijn: 
Website:  www.all4finance.nl 
E-mail:   info@all4finance.nl 
Telefoon:  0172 470 300 
 
Adresgegevens vestigingen: 

Julianastraat 83 
2405 CG Alphen aan den Rijn 

 
Waarom dit statement? 
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen 
aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij 
verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten jij hebt ten aanzien van jouw eigen 
gegevens. In dit privacy statement informeren wij je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan 
contact met ons op. 
  
1. Soorten gegevens  
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:  

- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;  
- leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;  
- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie 

van een identiteitsbewijs);  
- gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever; 
- gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden; 
- gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen; 
- bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld jouw gezondheid (in sommige gevallen); 
- gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant); 
- gegevens ingediende claims/claimhistorie. 

 
1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig, en 

doorgaans alleen met jouw toestemming. 
  
2. Doelen van de verwerking van gegevens  
2.1 Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de onder andere de volgende activiteiten in onze onderneming:  

- het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;  
- het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;  
- het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;  
- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;   
- het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische 

doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;  
- het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant  tot 

stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;  
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
- het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.  

 
2.2 Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.   

Versie 2.0 
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3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens 
3.1 Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:  

- het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst; 
- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze 

wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand 
gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens; 

- de uitdrukkelijke toestemming die jij hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze 
toestemming kan je altijd weer intrekken; 

- voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een 
derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen 
onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel 
uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing. 

   
4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens  
4.1 Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we 

noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of 
overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke 
bewaartermijnen die voor ons gelden.  

  
5. Informatie, wijziging en bezwaar  
5.1 Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens.  

Hierover kunt je altijd contact met ons opnemen.  
 
5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:  

- of wij jouw persoonsgegevens verwerken;  
- de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;  
- inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;  
- bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;  
- aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt; 
- beperking van jouw persoonsgegevens; 
- verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;  
- overdacht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek; 
- vragen over de inhoud van dit privacy statement. 

  
5.3 Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen 

wij je dit gemotiveerd laten weten.   
6. Beveiliging van jouw gegevens  
6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te 

beveiligen.  
 
7. Verstrekken van gegevens aan derden 
7.1 Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als jij ons daarvoor 

toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als 
de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.  

 
7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan jou verstrekken wij jouw 

persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:  
- financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor jou een financieel product aanvragen of bij 

wie jij een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of waarbij wij begeleiden tijdens de looptijd van 
het product;  

- personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden; 
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- externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-
dienstverlener; 

- notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen). 
 
7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor 

doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke 
overeenkomsten.  

   
8. Gegevensverzameling via onze website 
8.1 Op onze website all4finance.nl maken wij gebruik van Google Analytics. Dit programma levert statistieken over 

aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere informatie waarmee wij de website 
kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde 
persoon of gebruiker. Jouw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in 
Analytics verwerkt of opgeslagen. 

 
9. Wijzigingen van de privacy statement  
9.1 Het kan voorkomen dat wij dit privacy statement in de toekomst  wijzigen. Op onze website vindt je steeds de 

meest actuele versie. 
  
10. Klachtrecht  
10.1 Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als 

klant? Neem dan in ieder geval contact op met ons.   
  
10.2 Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   
 


