Overeenkomst van Dienstverlening (OVD)
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Alle afspraken op een rij
U heeft een persoonlijk gesprek gehad met onze adviseur over financieel advies en de eventuele bemiddeling in
financiële producten.
Onze adviseur heeft u uitgelegd welke diensten Partners in Planning B.V. kan verrichten voor u , en tegen welke
vergoeding(en) en tegen welke voorwaarden.
In deze overeenkomst worden de gemaakte mondelinge afspraken schriftelijk vastgelegd tussen u als
Opdrachtgever en Partners in Planning B.V. (hierna in het vervolg te noemen PiP) als Opdrachtnemer.

Gegevens van de partijen
De Partijen
De overeenkomst is gesloten tussen Opdrachtgever en PiP. PiP is ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nr. 04077634 en gevestigd aan de Torenlaan 18 te Assen (9401 HR).
Onder Opdrachtgever wordt in deze overeenkomst verstaan:
Voorletters, tussenvoegsels, Achternaam

Geboorte
datum:

Opdrachtgever 1

De heer X

00-00-1900

Opdrachtgever 2

Mevrouw X

00-00-1900

Adres, huisnummer, postcode en woonplaats
BSN nummer
Telefoonnummer(s)
Ondertekening
In de aangehechte onlosmakelijk verbonden bijlage heeft Opdrachtgever aangegeven de omschreven
diensten te willen afnemen bij PiP tegen het in het hoofdstuk ‘Uw investering in onze dienstverlening’
genoemde bedrag.
U ontvangt een door PiP ondertekende kopie van deze Overeenkomt van Dienstverlening voor uw
eigen administratie.

Handtekening van de Opdrachtgever(s)

Handtekening Partners in Planning B.V.
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Opdracht en voorwaarden
Opdracht en voorwaarden
De Opdrachtgever verstrekt aan PiP de opdracht tot het verlenen van diensten, welke opdracht PiP
hierbij aanvaardt. Om dit akkoord te bekrachtigen tussen partijen hebben zij bovenstaande
overeenkomst ondertekend.
De Dienstenwijzer (DW)
In de Dienstenwijzer staat algemene informatie over onze bedrijfsactiviteiten, organisatie en
dienstverlening. Tevens kunt u deze informatie vinden op onze website, www.partnersinplanning.nl.
De Dienstenwijzer is als bijlage aan deze overeenkomst gehecht.
Het Dienstverleningsdocument (DVD)
Het verstrekken van een Dienstverleningsdocument is door de wetgever verplicht gesteld indien er
sprake is van advies over en bemiddeling in producten die onder het zg. provisieverbod vallen. Het is
een gestandaardiseerd document, en geen maatwerk De DVD’s zijn ook te downloaden op onze
website.
De Overeenkomst van Dienstverlening (OVD)
In deze overeenkomst worden de afspraken tussen Opdrachtgever en PiP vastgelegd. De afspraken
hebben betrekking op welke diensten PiP zal verrichten voor de Opdrachtgever, en tegen welke
tarieven en onder welke voorwaarden.
De Adviesvoorwaarden (AV)
Onze Adviesvoorwaarden zijn van toepassing op deze overeenkomst en zijn derhalve onlosmakelijk
met deze overeenkomt verbonden. Een exemplaar is aan u digitaal beschikbaar gesteld. Tevens kunt u
de Adviesvoorwaarden downloaden op onze website.
Opdrachtgever(s) verkla(ren)art door de ondertekening van deze overeenkomst bovengenoemde
documenten van PiP te hebben ontvangen.

Onze Dienstverlening aan u
Wat kan de Opdrachtgever van ons verwachten?
In het Dienstverleningsdocument is de dienstverlening van PiP weergegeven en toegelicht.
Kort samengevat bestaat deze dienstverlening uit de volgende onderdelen:
 Oriëntatie- en Inventarisatie fase: Intake en inventarisatie persoonlijke gegevens en
financiële positie.
 Analyse fase:
Analyseren van uw huidige financiële situatie, voor advies.
 Advies fase:
Adviseren op grond van uw wensen en doelen.
 Bemiddeling:
Begeleiding aanvraag voor financieel product van A tot Z.
 Nazorg:
Keuze Service Abonnement.
De met Opdrachtgever overeengekomen onderdelen van dienstverlening zijn opgenomen op de
volgende pagina bij het onderdeel ‘Uw investering in onze Dienstverlening’.
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Wat mag PiP van u, als Opdrachtgever verwachten?
Het is noodzakelijk dat de Opdrachtgever ons volledig informeert en op de hoogte stelt van
(relevante) andere aanwezige financiële producten. Ook wanneer de persoonlijke of zakelijke situatie
van Opdrachtgever wijzigt, denkt u hierbij o.a. aan: samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden,
relevante wijziging van inkomen, verhuizing of verbouwing, bedrijfsbeëindiging, wijziging van beroep
etc.., verzoeken wij u ons te informeren. In geval van twijfel kunt u natuurlijk altijd contact met ons
opnemen.
PiP is niet aansprakelijk voor eventuele schade als blijkt dat dit te wijten is aan het feit dat
Opdrachtgever onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt aan ons of wanneer dit niet tijdig is
gedaan.

Uw investering in onze Dienstverlening
Uw investering
PiP heeft u inzicht gegeven in de kosten (uw investering) van haar dienstverlening en legt dit
onderstaand met u vast. Hierin wordt, voor zover van toepassing, eventueel onderscheid gemaakt
tussen de diverse onderdelen.
Aanleiding van de Dienstverlening:
U heeft ons gevraagd inzicht te geven in uw financiële positie. Wij plaatsen uw
inkomen, uitgaven en vermogen op een tijdlijn, zodat u inzicht heeft in de diverse
scenario’s voor nu en de toekomst.
Omschrijving van diensten die wij voor u gaan verrichten:




Opstellen van een financiële planning
X
X

Totaal bedrag inclusief 21% btw

BTW in de opdracht €

NAZORG: Keuze Service Abonnement (aankruisen wat van toepassing is)
 U kiest WEL voor het service abonnement ‘Continue Up to Date’.

Bedrag
€
€
€

€

Uw investering
incl. btw
€

p/mnd

€

p/mnd

€

p/mnd

 U kiest NIET voor het service abonnement ‘Continue Up to Date’.
 U kiest WEL voor een inzichtmodule voor de planningssoftware
 U kiest NIET voor een inzichtmodule voor de planningssoftware
 U kiest WEL voor de module Nazorg Product
 U kiest NIET voor de module Nazorg Product
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Voortijdige beëindiging van deze Overeenkomst
Voortijdige beëindiging
Wanneer deze Dienstverleningsovereenkomst door Opdrachtgever wordt opgezegd, na 5 werkdagen
na ondertekening, is Opdrachtgever daarvoor kosten verschuldigd als vastgelegd in de
Adviesvoorwaarden. De kosten voor dienstverlening, na de inventarisatie fase, worden volledig in
rekening gebracht indien die werkzaamheden reeds zijn gestart, ook als deze nog niet zijn afgerond.
Opzegging van een Service-Abonnement
Opdrachtgever heeft op elk gewenst moment de mogelijkheid het service-abonnement ‘Continue Up
to date’ met PiP op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee volle
kalendermaanden. Per de datum opzegging zal PiP al haar werkzaamheden, voortkomende uit de
abonnementsverplichting beëindigen.
Opzegging van een inzichtmodule voor de planningssoftware
Opdrachtgever heeft op elk gewenst moment de mogelijkheid een inzichtmodule met PiP op te
zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee volle kalendermaanden. Op het moment
van opzegging zal Partners in Planning B.V, de software account blokkeren.
Opzegging van een module Nazorg product
De opdracht tot het verrichten van de dienst Nazorg product wordt verstrekt voor een periode die
gelijk is aan de looptijd van het financieel product waar deze betrekking op heeft. De
Dienstverleningsovereenkomst eindigt van rechtswege als de overeenkomst met betrekking tot het
financieel product waarop de dienstverlening Nazorg betrekking heeft wordt beëindigd, tenzij anders
schriftelijk wordt afgesproken.

Voorwaarden inzichtmodule planningssoftware
Voorwaarden gebruik inzichtmoduleplanningssoftware
Indien Opdrachtgever de keuze maakt voor een inzichtmodule planningssoftware, dan zijn de
navolgende bepalingen van toepassing;
 Jaarlijks worden de prijzen en tarieven aangepast met een vaste index van 2%
 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de ter beschikking gestelde
programmatuur berust uitsluitend bij PiP of haar leverancier. Cliënt verkrijgt uitsluitend de
gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze overeenkomst uitdrukkelijk worden
toegekend. Het is Cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is
vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vermenigvuldigen, te sub-licentiëren, te
vervreemden, openbaar te maken of daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking
van een derde te stellen
 PiP wil Cliënt er op wijzen dat een rapportage via een software-applicatie in zijn
algemeenheid omissies kan vertonen en dat de software onderhevig is aan releases, met
uiteindelijke doelstelling de software up to date te houden en te verbeteren in kwaliteits- en
gebruikersgemak. Wij zijn hierbij afhankelijk van haar softwareleverancier
 Cliënt draagt er zorg voor dat de bij aanmelding of op enig later tijdstip aan PiP verstrekte
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gegevens en in de software ingevoerde gegevens juist en volledig zijn. Cliënt vrijwaart ons
voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de ingevoerde
gegevens.
Cliënt dient zelf toe te zien op en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn/haar gebruikersnaam / wachtwoord en is verplicht om ons onmiddellijk te
informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn/haar gebruikersnaam /
wachtwoord.

Specifieke voorwaarden m.b.t. Hypotheken
Specifieke voorwaarden m.b.t. Hypothecaire geldleningen
Hoewel Partnerts in Planning de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen ten uitvoer brengt,
in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, verstrekt zij geen garanties met
betrekking tot de resultaten, van de door haar verrichte werkzaamheden op hypotheekgebied. Dit
betekent dat Opdrachtgever ook bij afwijzing door geldverstrekkers het afgesproken honorarium
dient te voldaan dient te voldoen.
De eventuele (afsluit) kosten die een geldverstrekker en/of een serviceprovider bij PiP in rekening
brengt, dan wel rechtstreeks aan Opdrachtgever in rekening brengt, komen geheel voor rekening van
Opdrachtgever. PiP zal Opdrachtgever vooraf informeren over deze kosten. Doorgaans bedragen
deze kosten eenmalig maximaal € 0,00, behoudens bij Scandinavische banken welke doorgaans
0,25% in rekening brengen over de verstrekte hoofdsom van de hypothecaire lening.
Overige kosten zoals notariskosten, taxatiekosten, kosten voor Nationale Hypotheek Garantie en
eventuele boeterente bij een oversluiten van een hypothecaire geldlening komen uiteraard geheel
voor rekening van Opdrachtgever.
Financieringsvoorbehoud; Indien er sprake is van aankoop van een woning geldt er normaliter een
financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst. PiP doet haar uiterste best om voor het
verstrijken van deze termijn (de datum zoals vermeld in de koopovereenkomst) duidelijkheid te
hebben over het al dan niet positieve antwoord op de financieringsaanvraag. In dit kader geldt er
voor PiP een inspanningsverplichting, doch geen resultaatsverplichting. Indien nodig zal PiP proberen
bij de verkopende partij een verlenging van het financieringsvoorbehoud te verkrijgen. PiP is evenwel
niet aansprakelijk in het geval voor het verstrijken van genoemd voorbehoud niet duidelijk is
geworden of Opdrachtgever de benodigde financiering wel of niet zal rondkrijgen.
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Verstrekken van een Machtiging aan ons
Hierbij verklaart / verklaren ondergetekende(n), dat PiP is gemachtigd tot het behartigen van
zijn/haar belangen met betrekking tot alle handelingen en het opvragen van gegevens die te maken
hebben met:



Het opvragen van hypotheek gegevens / verzekeringspolis gegevens / bancaire gegevens
inclusief saldi en voorwaarden, alwaar ondergetekende(n) zijn / haar producten heeft
ondergebracht, en zaken die daaruit voorvloeien, zoals informatievoorziening.
Tevens verleent Opdrachtgever toestemming aan zijn notaris om een kopie van juridische
documenten zoals testamenten, volmachten etc. te verstrekken aan PiP.

NB. Ontvangen gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden.
Deze machtiging geldt totdat deze is ingetrokken.
Naam:

Geboortedatum:

Naam:

Geboortedatum:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:
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SEPA

Doorlopende machtiging
Inkassant
Adres
Postcode en plaats
Nummer inkassant
Kenmerk machtiging

Partners in Planning B.V.
Torenlaan 18
9401 HR ASSEN
NL

Door de ondertekening van dit formulier geeft u Partners in Planning B.V. toestemming om een
eenmalige, dan wel doorlopende incasso-opdracht(en) naar uw bank te sturen, om bedragen van uw
rekening af te schrijven voor het betalen van een eenmalige opdracht, dan wel het financiële
abonnement dat u via Partners in Planning B.V. heeft afgesloten.
Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze altijd laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam
Adres
Postcode en plaats
Nr. identificatiedocument

Paspoort / ID kaart / Rijbewijs

E-mail
Geboortedatum
Rekeningnummer (IBAN)
Hoofdvervalmaand
Automatische incasso

Eenmalig / per maand / per kwartaal / per halfjaar / per jaar
Plaats:

Datum:

Handtekening

Handtekening
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