
        Adviesgroep Van der Roest 

Als het gaat om….. 

• belangrijke momenten zoals het kopen van een huis, starten en verzekeren van uw bedrijf etc 

• Het treffen van een inkomens (oudedags) voorziening 

• Professionele begeleiding bij financiële vraagstukken over inkomen, voorzieningen en verzekeringen 

• Verzekeringstechnische onderwerpen 

Heeft u behoefte aan een goed, duidelijk en eerlijk advies! 

Adviesgroep Van der Roest is al sinds 1979 een betrouwbare partner in alle facetten van financiele dienstverlening. 

Onze specialisten helpen en begeleiden u graag. Over hoe dit in zijn werk gaat, wat u mag verwachten en wat de kos-

ten zijn, kunt op onze website terugvinden! 

Hoe gaat dit bij ons in zijn werk? 

In eerste instantie heeft één van onze adviseurs een intakegesprek met u. Behalve een uur van uw tijd kost dit gesprek 
u niets. Vervolgens bepaalt u hoe u geadviseerd wenst te worden en informeren wij u over de kosten van ons advies. 
Dan gaan wij voor u aan de slag.Wij inventariseren, adviseren en geven u uitleg.Ook zorgen we ervoor dat u de juiste 
informatie ontvangt en volgens uw zaak zodat alles zo soepel mogelijk verloopt. 

Wat verwachten wij van u? 

Wanneer u gebruik maakt van onze advisering verwachten wij dat u ons alle informatie aanreikt. Uiteraard wordt alle 
informatie die u ons geeft door ons vertrouwelijk behandeld. 

Wat kost ons advies? 

Voor hypotheekadvies en/of advies in lijfrente, overlijdensrisico, woonlasten of inkomens (oudedags) voorziening be-
taald u een vast bedrag. Wij ontvangen geen (afsluit) provisie voor een hypotheek. Vooraf laten wij u zien welke kos-
ten in rekening worden gebracht en welke werkzaamheden daar tegenover staan.  

Hoever reikt onze advisering? 

Na afronding van het overeengekomen advies en eventueel de bemiddeling kunt u nog drie maanden daarna zo vaak 
u wilt een beroep doen op uw adviseur over het advies dat u van ons kreeg. 

VDRD Assuradeuren werkt nauw samen met Adviesgroep Van der Roest. Adviesgroep Van der Roest adviseert en bemiddelt op 
basis van ongebonden objectieve bemiddeling. VDRD Assuradeuren en Adviesgroep Van der Roest zijn gelieerde ondernemin-
gen. 
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