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Dienstverleningsdocument 

Algemeen 

Wie zijn wij?

Zorgeloosch is een handelsnaam van Zorgeloosch B.V., statutair gevestigd op het 

volgende adres:

Rogier van der Weydestraat 4 

1817 MJ Alkmaar 

Telefoonnummer: 088 1661 500 
 

Ons algemene postadres is:  

Postbus 160

1800 AD Alkmaar

Onze websites:

www.zorgeloosch.nl

www.zorgelooschscheiden.nl

www.zorgelooschhypotheken.nl

Ons algemene e-mailadres:

info@zorgeloosch.nl

KVK inschrijfnummer:  

37120192

AFM Inschrijfnummer:  

12018208

Inschrijving klachteninstituut Kifid:  

300.013140

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bavam:  

BAV13107

Keurmerk Financiële Dienstverlening

www.keurmerkfd.nl



Algemeen

Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële 

dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand 

aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast informatie over dit product, 

ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze 

informatie treft u hierna aan.  

Belangrijk

Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document en verplicht u niet om 

bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product 

met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten. 

Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze 

dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u 

schriftelijk vast.  

Toezichthouder AFM

De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de 

dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder 

nummer 12018208. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op www.

afm.nl.  

Onze dienstverlening

Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, hypotheken, 

bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële diensten. 

Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken 

van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over 

de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke 

omstandigheden. Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiële 

aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde 

producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen 

een offerte op. U kunt dan via onze bemiddeling dit financiële product afnemen. 

Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten 

(complexe producten). Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de inboedel- en 

opstalverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals 

levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en beleggingsrekeningen), dan gaan wij 

eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen 

gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie. 



Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied 

in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u 

dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig 

heeft en die op de markt door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden 

aangeboden. Hebt u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de 

desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. 

Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij u op de hoogte van 

wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten. 

 

Onze relatie met aanbieders:

Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van 

financiële producten. 

1. Wij behoren geheel tot de groep van:

Ongebonden en onpartijdige bemiddelaars. Wij baseren ons advies op een analyse van 

een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiële producten. 

2. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een 

eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. 

Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch 

een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig 

mogelijk over te informeren. 

Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere 

informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.

Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (Kifid). 

 Kifid

 Postbus 93257

 2509 AG Den Haag

 info@kifid.nl

 www.kifid.nl 

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.013140

Ons kantoor heeft zich niet geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van 

de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. 



Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij 

gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming 

persoonsgegevens worden behandeld.

Opzegging

Opzeggen van dienst van Zorgeloosch gebeurt op de volgende manier.

U stuurt een getekende brief naar Zorgeloosch Postbus 160 1800AD Alkmaar 

Indien er sprake is van een hypotheek, dient u ons in deze brief te ontslaan van 

zorgplicht op nazorg.

Zo lang uw hypotheek niet bij een ander intermediair of bank rechtstreeks is 

ondergebracht of wij hiervan niet schriftelijk van op de hoogte zijn gesteld, kunnen wij 

niets anders dan doorgaan met informeren, dit is een wettelijke verplichting aangaande 

provisieverbod 2013.

 

Onze dienstverlening in heldere stappen

Voor u een dienstverlener uitkiest om u te adviseren en te bemiddelen in de door u 

gewenste producten is het belangrijk te weten wat de dienstverlener voor u doet. Wij 

willen in een aantal heldere stappen graag laten zien hoe wij te werk gaan en in uw 

individuele situatie tot een passend advies komen.

1 Eerste gesprek met financieel adviseur

• Kennismaking met financieel adviseur en uitleg welke diensten op financieel 

adviesgebied mbt gehele of gedeeltijke verwerving van de eigen woning die wij voor 

u gaan verrichten tijdens en na het scheidingsproces 

• Inventariseren van uw wensen/voorkeuren mbt woonwens van beide partners na de 

scheiding

• Inventariseren van uw huidige financiële situatie (persoonlijke situatie, werk en 

inkomen, vermogen en financiële producten) 

• Inventariseren van uw kennis en ervaring met betrekking tot hypotheken en overige 

financiële producten 

• Bespreken van de financiële/fiscale gevolgen van de scheiding mbt tot uw woning 

en hypotheek

• Bespreken van de financiële mogelijkheden na de scheiding mbt woning en 

hypotheek

• Pro forma bruto en netto maandlastberekening obv aanwezige gegevens

• Toelichten van het hypotheekproces, de dienstverlening van Zorgeloosch Scheiden 

en de vergoedingsregeling en het uitreiken en zorgvuldig bespreken van de 

Zorgeloosch Map met relevante informatie



2 Dossier overleg met medewerker Binnendienst Hypotheken. 

• Opvragen boete rente  / rentemiddeling bij huidige geldgever

• Uitzetten taxatie mbt boedelverdeling en hypotheek tbv nieuwe situatie blijvende 

partner

• Lijst benodigde stukken bespreken met beide clienten door medewerker 

Binnendienst

3 Vergelijken hypotheekvormen door financieel adviseur

• Gespreksverslag nav kennismakingsgesprek sturen naar beide clienten

• Doorrekenen van uw nieuwe financiële situatie en wensen mbt de gedeeltelijke 

verwerving van de eigen woning obv partner alimentatie verplichting / rechten

• Doorrekenen van de financiële mogelijkheden gehele verwerving van de eigen 

woning van de vertrekkende partner obv van de voorlopig afspraken omtrent 

verdeling en alimentatie

• Doorrekenen van de nieuwe situatie van gehele verwerving van de eigen woning van 

beide partners ivm verkoop echtelijke woning

• Vergelijken van verschillende hypotheekaanbieders 

• Uitwerken van de verschillende opties mbt de eigen woning en woningschuld voor 

beide partners

• In geval van verkoop woning, uitwerken mogelijkheden tbv aankoop van een eigen 

woning en eigen woningschuld voor beide partners

• Voor de aankoop van een tweede woning (voor de vertrekkende partner) wordt een 

aparte overeenkomst opgesteld. Het advies en de bemiddeling aangaande een eigen 

woningschuld van deze aankoop, zit niet in deze opdracht.

4 Vervolggesprek achterblijvende partner met financieel adviseur

• Presenteren van de verschillende opties mbt de eigen woning en woningschuld voor 

achterblijvende  partner

• Bespreken uitgebreide analyse van uw financiële situatie mbt eigen woning en 

eigen woningschuld na de scheiding obv de voorlopige boedelverdeling, taxatie en 

draagkrachtberekening

• Bespreken van de financiële mogelijkheden van achterblijvende partner mbt eigen 

woning en eigen woningschuld na de scheiding

• Bijstellen hypotheekadvies waar nodig en met u bespreken 

• Doornemen benodigde risicoverzekeringen

• Gespreksverslag maken en versturen nav vervolggesprek



5 Aanbiedingen vergelijken en definitieve keuze maken mbt eigen woningschuld voor 

achterblijvende partner

• Uitwerken explain tbv de hypotheekaanvraag bij de geldverstrekker mbt de eigen 

woning en woningschuld

• Aanvragen rente aanbod bij geldverstrekker  

• Voorbereiden acceptatie van het rente aanbod door de maatschappij 

• Voorbereiden acceptatie van de verzekering door de maatschappij 

• Doorlopend houden we u op de hoogte van de voortgang en de stand van zaken 

• Opstellen totaaladvies. U ontvangt de, voor u geschreven, adviessamenvatting 

6 Vervolggesprek met hypotheekadviseur om rente aanbod tekenen

• Controleren van de ontvangen rente aanbod 

• Informeren over mogelijkheden en werkwijze eventuele medische keuring 

• Samen doornemen van de adviessamenvatting 

• Samen doornemen rente aanbod 

• Gespreksverslag maken en versturen nav vervolggesprek

7 Vervolggesprek met hypotheekadviseur om bindend rente aanbod te tekenen

• Controleren van de bindend rente aanbod

• Adviesrapport de eventuele wijzigingen doorvoeren en aanvullen met de laatste 

informatie

• Samen doornemen stappen van het vervolgtraject

• Dossieroverdracht aan medewerker Binnendienst

• Gespreksverslag aan klant



8 Administratieve afhandeling & ingang zetten aanvullende services door medewerker 

Binnendienst

• Laten opmaken van de Akte van Verdeling tbv verwerving eigen woning en eigen 

woningschuld door notaris

• Opsturen bindend rente aanbod en getekende aanvraagformulieren naar de 

maatschappij 

• Verzamelen, controleren en doorsturen gewenste benodigde stukken 

• Contact onderhouden met definancieringsmaatschappij over de acceptatie van de 

hypotheek aanvraag 

• Doorlopend houden we u op de hoogte houden van de voortgang en de stand van 

zaken 

 

9 Werkzaamheden door medewerker Binnendienst voor passeren hypotheekakte

• Controleren van personalia, geldverstrekker, hypotheekbedrag en hypotheekrente 

in hypotheekakte, Akte van Verdeling tbv verwerving eigen woning en eigen 

woningschuld

• Helpen bij invullen voorlopige aanslag inkomstenbelasting betreffende de eigen 

woning Controleren afrekening notaris 

10 Nazorg

• Administreren passeren dossier

• Financiële afwikkeling in dossier administreren

• Agenderen nazorg, einde rentevaste periode, apk gesprek inplannen na 6 maanden

Aanvullende werkzaamheden binnen de hierboven gestelde processen, die zullen 

bijdragen aan het verkrijgen van een eigen woning na de scheiding, (dit kan de 

huidige eigen woning betreffen, een andere woning of een tweede woonoplossing die 

gerealiseerd kan worden voor de vertrekkende partner.) Daar onze dienstverlening 

continue verbeterd naar aanleiding van relevante ontwikkelingen is deze dienstverlening 

niet gelimiteerd tot onderstaande oplossingen 

• Losse rentemiddeling gedurende het scheiden proces, waardoor er een lagere 

toetsrente wordt verkregen welke benodigd is om een ontslag uitgevoerd te 

krijgen, welke anders niet mogelijk zou zijn. Een aanvullend gevolg hiervan is dat de 

maandlasten zullen zakken gedurende het scheiden proces, wat de betaalbaarheid 

ten gunste komt.

• Mutatie bestaande hypotheek tijdens het scheiden proces, een voorbeeld hiervan 

is verruiming van economische looptijden (hypotheken voor 2013). Verkrijging NHG 

clausule ter realisatie van lagere toetsrente, hypotheekconstructie verandering om 

te matchen aan fiscaliteit, hypotheek verbonden polissen op voorhand vrij krijgen, 



zodat er een direct ontslag gerealiseerd kan worden, wat zonder aanwezigheid van 

deze gelden onmogelijk het geval is

• Herfinanciering binnen het huwelijk waardoor de hypotheek bij een andere 

geldverstrekker ondergebracht kan worden, waarbij een soepeler acceptatiebeleid 

geldt t.a.v. ontslag eigen woning.

• Waardoor tevens verpande polissen vrijkomen, welke aangewend kunnen worden 

voor somverlaging welke nodig is ter verkrijging eigen woning schuld

• Aankoop van een woning binnen het huwelijk, waardoor de woonoplossing in geval 

van oplopende emoties geborgd is, wat rust brengt in het scheiden proces om deze 

goed afgewikkeld te krijgen

• Mutatie hypotheek van complex naar lineair waardoor de in rekening te brengen 

contante waarde voor vervroegde aflossing lager uitvalt in het licht van MCD en 

BGFO regelgeving. Gevolg is dat een ontslag hierdoor gerealiseerd kan worden

• Regelen eigen woning schuld anders dan bij een financiële instelling, te denken 

valt aan familie leden of vrienden, dit kan zowel onderhands of middels een 

hypotheekakte

• Kredieten herstructureren welke belemmerend zijn voor de uitvoering van een 

gewenste ontslag aanvraag of tweede woonoplossing

Geschiedt tegen meewerk a €150,- euro per uur. De werkzaamheden worden op 

voorhand transparant gemaakt en met de klant gedeeld.

  

Ureninschatting van bovenstaande :

Zorgeloosch werkt met een duidelijk all-in tarief, we berekenen deze aan het begin 

van het jaar. Binnen dit gemiddelde kunnen wij u op voorhand een duidelijk tarief 

presenteren, waardoor u achteraf niet verrast wordt met oplopende kosten. Indien in 

de voorfase van een dossier blijkt dat de werkzaamheden welke (vermoedelijk) gedaan 

worden in uw dossier het dossier gemiddelde fors afwijkt, dit kan zowel naar beneden 

als naar boven, spreken wij een ander all-in tarief met u af.

Ons gemiddelde tarief bedraagt €4.495,-


