DIENSTENWIJZER WILDSCHUT GROEP

Namen en registratienummers
Binnen de Wildschut Groep zijn de volgende
bedrijven actief, welke allen zijn ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel (KvK), Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en het
klachteninstituut Kifid.
Wildschut Mr Bolle Verzekeringen b.v.
IJssel Hypotheken
Schagen Hypotheken
Holtackers Hypotheken en verzekeringen
Kvk 30191707 , AFM 1200.8158, Kifid 300.005.002

Wildschut Vlot Verzekeringen b.v
tevens Duinker en Goedkoop
KvK 30246997, AFM 12018410, Kifid 300.013.353

Adressen
Hoofdkantoor Utrecht: Leidseweg 93-A
Postadres: postbus 8055, 3503 RB, Utrecht
telefoon 030-293 48 47
Email: info@wildschutverzekeringen.nl
Winkel Utrecht: Vinkenburgstraat 16
Kantoor Valkenswaard: Molenstraat 39
Kantoor Amsterdam: 2de Hugo de Grootstraat 27
Kantoor Krimpen: De Korf 16
Kantoor Schagen: Rensgars 5a
Kantoor Beek en Donk: Brouwersstraat 25
Verdere gegevens: www.wildschut-groep.nl
Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te
adviseren en te bemiddelen in:
 Schadeverzekeringen
 Pensioen- en levensverzekeringen
 Hypotheken en kredieten
 Spaarrekeningen
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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.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw
klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich
wenden tot het Kifid:
Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-3552248
Website www.kifid.nl
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 verzekeraars.
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
Periodiek maken wij een selectie van de
financiële producten die banken en
verzekeringsmaatschappijen voeren. Wij
werken met een aantal voorkeursmaatschappijen en bepalen zelf wie dat zijn.
Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.
Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden
gefinancierd door de bank of verzekeraar
waarmee wij u in contact brengen. In sommige
gevallen is er in aanvulling hierop een betaald
abonnement van toepassing.
Indien gewenst kunnen wij ook beloond
worden op basis van een factuur op urenbasis.

