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Namen, adressen en registratienummers
Binnen Wildschut Hypotheek Combinatie (WHC Hypotheken)
werken o.a. de navolgende bedrijven samen, welke allen zijn ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel (KvK), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het
klachteninstituut Kifid:
Wildschut Verzekeringen bv
Kvk 30062558, AFM 1200.5292, Kifid 300.002.632

Hoofdkantoor Utrecht: Leidseweg 93-A
Winkel Utrecht: Vinkenburgstraat 16
Wildschut Mr Bolle Verzekeringen BV.
Hoofdkantoor Utrecht: Leidseweg 93-A

Kvk 30191707 , AFM 1200.8158, Kifid 300.005.002

Kantoor Oudewater, Goudsestraatweg 8
Kantoor Krimpen a/d IJssel, De Korf 16 (winkelcentrum)
Wildschut Vlot Verzekeringen b.v
tevens Duinker en Goedkoop
KvK 30246997, AFM 12018410, Kifid 300.013.353

Kantoor Valkenswaard: Molenstraat 39

Wildschut Verzekeringen Amsterdam b.v.
KvK 34157757, AFM 12017077, Kifid 300.012.545

Kantoor Amsterdam: 2de Hugo de Grootstraat 27
Kleinhout Wildschut Verzekeringen b.v.
Kvk 34067871, AFM 12010013, Kifid 300.006506

Kantoor Haarlem, Kastanjestraat 47

Van Bommel Assurantiën (Wildschut Mr. Bolle Verzekeringen)
KvK 30045502, AFM 12010934, Kifid 300.007.251

Kantoor Oudewater, Goudsestraatweg 8

IJssel Hypotheken (Wildschut Mr. Bolle Verzekeringen)
KvK 24364684 AFM 12011898, Kifid 300.008015

Kantoor Krimpen a/d IJssel, De Korf 16 (winkelcentrum)
Weening Adviesgroep bv
KvK 32150684,AFM 12002450

Kantoor Dronten,Lancasterdreef 69
Kantoor Ermelo, Dopstraat 61
WHC Hypotheken is een dienstverlening van Kleinhout Wildschut Verzekeringen
te Haarlem en verleent haar diensten als serverprovider met een eigen unieke
hypotheekformule.
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De Centrale Organisatie (WHC Hypotheken/CO) is gevestigd in Haarlem aan de
Kastanjestraat 47, 2023 TE Haarlem en fungeert tevens als postadres.
Telefoonnummer: 023-5250311
Email: info@whchypotheken.nl

Voicemail voor spoedzaken:06-53145736
Website: www.whchypotheken.nl

Aard van de dienstverlening:
WHC Hypotheken heeft de vergunning om te adviseren en bemiddelen in
hypotheken, kredieten, spaarrekeningen, levensverzekeringen en
schadeverzekeringen.
WHC Hypotheken richt zich uitsluitend op het verlenen van diensten aan de
aangesloten zelfstandige assurantiekantoren zoals het bemiddelen bij
hypotheekaanvragen, leningen, betaal- en spaarproducten alsmede
hypotheekgebonden verzekeringen binnen een soft- franchiseformule.
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.
Spaar- en betaalproducten zijn wij echter verplicht onder te brengen bij de
RegioBank.
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
Voor schadeverzekeringen en sommige vormen van spaarproducten worden wij
beloond door de verzekeraar of de bank in de vorm van provisie.
Voor alle overige producten ontvangen wij geen provisie of andere vergoedingen.
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Wij factureren u hiervoor rechtstreeks op basis van een uurtarief. Het is in
sommige gevallen mogelijk dit af te kopen door een vergoeding op basis van een
vaste fee overeen te komen. Onze tarieven worden steeds vooraf aan u
medegedeeld.

