Folkertsma Financiële Diensten

Dienstverlening
Pakket:

Per maand:

Service

Service +

5,95 * incl.

9,95 * incl.

Schadeverzekeringen
Op het gebied van schadeverzekeringen worden wij beloond door provisie
die onderdeel is van uw verzekeringspremie. Voor aanvragen, mutaties, schade
afhandeling en beheer worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar

Al deze zaken zijn onderdeel
van uw schade verzekeringen

Buiten kantooruren bereikbaar voor dringende zaken.

Service en Onderhoud
Tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar
Buiten kantooruren bereikbaar voor dringende zaken.
Onbeperkt bereikbaar via e-mail ( info@ffdf.nl ) en whats app ( 06 - 34 88 98 12 )
Digitale nieuwsbrief
Beschikbaar stellen App schadeverzekeringen / Digitale poliskluis
Afspraak op kantoor op uw initiatief ( voor alle bij ons lopende zaken )
2 jaarlijkse contole of uw schadepakket nog toereikend is
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2 jaarlijkse controle of alle zaken die via ons lopen nog toereikend zijn
2 jaarlijkse afspraak op kantoor op ons initiatief (ook zaken die niet via ons lopen)

Levensverzekeringen
Aanvragen en controle op juistheid
Aanleveren / aanvragen waarde overzicht
Controle of de afdekking van het ricico nog toereikend is
Controle of vermogensopbouw nog conform verwachting en toereikend is

Hypotheek
Helpdesk algemene vragen hypotheek
Ondersteuning reguliere rente verlenging
Rentebewaking / rentemiddeling / mogelijke extra aflossingen
Controle aflossingsverloop / passende hypotheekvorm / knelpunten toekomst

Life Planning
Inzichtelijk maken pensioen en vermogen (lang leven)
Inzichtelijk maken gevolgen voortijdig overlijden / nabestaanden (kort leven)
Inzichtelijk maken gevolgen werkeloosheid / arbeidsongeschiktheid (rot leven)
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Bancair RegioBank
Openen / beheren van betaalrekeningen
Openen / beheren van spaarrekeningen

Al deze zaken zijn onderdeel
van uw betaal- en spaarrekeningen

Contant geld opnemen en storten
Ondersteuning van alle bancaire zaken bij de regiobank

Fiscaal
Belastingaangifte / voorlopige teruggave
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Controle / bijstellen / aanvragen toeslagen ( m.u.v. kinderopvangtoeslag )
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* inclusief btw

