Dienstenwijzer
Naast algemene informatie over JA Pensioen vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide
informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling.
Wie zijn wij?

Naam
en
adresgegevens
correspondentieadres)

(ook

Klachteninstituut
(Kifid)

JA Pensioen
Daviottenweg 40
5222 BH ‘s-Hertogenbosch
JA Pensioen is de partner bij pensioenvraagstukken voor werkgever, werknemer,
intermediair en zakelijke professional.
JA Pensioen is een handelsnaam van JA
Pensioenadvies B.V.

Bereikbaarheid

Financiële

Dienstverlening

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk
van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht
over onze dienstverlening hebben, en wij
komen er samen niet uit, dan kunt u zich
wenden tot het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid).

Kamer van Koophandel (KvK)

In het handelsregister van de Kamer van
Koophandel staan wij geregistreerd onder
nummer 58153659.

U kunt ons op diverse manieren bereiken:
JA Pensioen
Telefoon: 06-23663568 of 06-11106452
E-mail: info@japensioen.nl
Internet: www.japensioen.nl
Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor
bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden
van 08.30 tot 17.00 uur. Eventueel kunt u met
ons ook een afspraak buiten kantoortijden
maken.
Onze communicatie met u voeren wij in het
Nederlands en kan op verschillende manieren
plaatsvinden: schriftelijk, per e-mail, telefonisch
of in een persoonlijk gesprek. Wij horen graag
uw voorkeuren.

Internet

Omdat vakbekwaamheid binnen JA Pensioen
hoog in het vaandel staat, beschikken de
adviseurs over de benodigde diploma’s en
onderhouden deze middels een systeem van
permanente educatie.
Onze dienstverlening
Onze dienstverlening is met name gericht op
pensioenadvisering en aanverwante zaken als
overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid.
Voor al deze producten beschikken wij over een
vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële
Markten). Op basis hiervan mogen wij adviseren
in financiële producten en
diensten van diverse aanbieders.
Het pensioenstelsel in Nederland is voortdurend
in beweging, wet- en regelgeving veranderen
daarbij met de dag. Hierbij is gespecialiseerd
pensioenadvies niet alleen gewenst, maar
eigenlijk noodzakelijk.

Wij beschikken over een eigen internetsite.
Ga naar www.japensioen.nl.
Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties
geregistreerd. De belangrijkste zijn:
- AFM
- Kifid
- KvK

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

www.afm.nl. Voor vragen over toezicht kunt u
terecht bij het meldpunt Financiële Markten via
telefoonnummer 0900-5400540.

Wij houden de ontwikkelingen in pensioenland
nauwlettend in de gaten en acteren hierbij proactief. Zo bent u er altijd zeker van dat uw
pensioenregeling
aan
de
wettelijke
voorwaarden voldoet.

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op
ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen,
beleggen, verzekeren en pensioenen.
Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder
nummer
12041945.
Het
register
van
vergunninghouders kunt u raadplegen op

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij

JA Pensioen heeft geen enkele verplichting om
financiële producten bij één of meer financiële
instellingen onder te brengen en zijn wij dus
volledig vrij in onze advisering.
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Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling zoals een bank
of een verzekeringsmaatschappij, heeft een
eigendomsbelang of zeggenschap in onze
onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen
adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat
hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële
producten en diensten. Vaak hebben deze
aanbieders tientallen verschillende financiële
producten. Wij hebben een selectie gemaakt
van de maatschappijen waar we zaken mee
doen. Deze selectie hebben wij gemaakt op
basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar
de hoogte van de premie onder. Maar ook de
kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring
hoe de instelling zich opstelt als een beroep
wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek
geven we u een overzicht van de
maatschappijen waarmee wij zaken doen.
Wanneer wij u adviseren over een bepaald
financieel product, dan onderzoeken wij eerst of
een product van één van de door ons
geselecteerde aanbieders voldoet aan uw
wensen. Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld
omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat
binnen deze selectie geen geschikte aanbieder
aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt
van financiële producten gaan zoeken. In dat
geval melden wij u dit vooraf.
Hoe zit het met onze kosten?
Om onze diensten te kunnen verlenen maken
wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen,
kosten van huisvesting, opleidingen en
vergunningen. Deze kosten worden op
verschillende wijzen vergoed.

Vergoeding op basis van een verrichtingentarief

De hoogte van het uiteindelijk tarief is
afhankelijk van de exacte inhoud van het
dienstenpakket dat u van ons afneemt. De
hoogte van het tarief is dus niet afhankelijk van
het financiële product dat u via onze
bemiddeling bij een aanbieder afsluit. In het
geval dat u via onze bemiddeling een of
meerdere
financiële
producten
afsluit,
ontvangen wij daarvoor geen provisie van de
bank of de verzekeraar. Deze werkwijze
garandeert een zeer onafhankelijke en
objectieve benadering. Wij worden immers niet
beloond door een aanbieder.

Vergoeding per uur

Een andere vergoedingswijze is de vergoeding
per uur. Dit betekent dat ons kantoor
nauwkeurig bijhoudt hoeveel tijd wij besteden
aan advies en het behartigen van uw belangen.
U krijgt dan een rekening voor de uren die wij
voor u hebben gewerkt. Voorafgaand aan onze
dienstverlening maken we samen met u
afspraken over de wijze van beloning.

Tarieven complexe producten

In geval van advisering over en bemiddeling in
complexe producten zijn wij vanaf 1 juli 2013
verplicht u voorafgaand aan de advisering en/of
bemiddeling het standaard DVD behorende bij
uw dienstverleningsvraag uit te reiken en u
daarmee informeren over de beloning die wij
ontvangen voor onze dienstverlening.
Wij vragen ook iets van u
Om uw belangen op het gebied van financiële
diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen
wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de
informatie die u ons verstrekt. Een goed
pensioenadvies staat of valt namelijk met een
volledig beeld van uw gegevens. Wij vragen u
daarom alle informatie die mogelijk relevant kan
zijn voor de aan te verstrekken adviezen aan
ons te overleggen. De informatie die wij van u
ontvangen is mede bepalend voor de adviezen
die wij u geven.

Totaalbeeld

Het is mogelijk dat u bepaalde financiële
producten elders hebt afgesloten en ook elders
laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te
kunnen behartigen is het voor ons echter
belangrijk een totaalbeeld te hebben.
Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent
zouden maken op een bepaald risico omdat wij
konden denken dat u dit elders al geregeld had.
Daarom vragen wij u mee te werken aan het
vervolmaken van het totaalbeeld van uw
financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren
over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die
van invloed kunnen zijn op uw pakket van
financiële diensten.
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Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een
andere baan, een huwelijk, een geboorte,
werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst
verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u
informatie zenden. Soms gaat het daarbij om
informatie die wij u op basis van een wettelijke
verplichting aan u verzenden. Maar ook kunnen
wij u informatie toesturen omdat wij denken dat
u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op
bestaande of nieuwe financiële producten en
diensten. Wij vragen u al onze informatie
aandachtig door te nemen en ons zonodig te
raadplegen. In ieder geval vragen wij u de
polissen en andere contracten altijd zelf te
controleren en vast te stellen of deze zijn
opgesteld conform uw wensen.
Vanzelfsprekend
controleren
wij
deze
documenten ook.
Privacy
Vanwege onze dienstverlening beschikken wij
over gegevens van u als klant. Conform de Wet
bescherming persoonsgegevens zullen deze
niet zonder uw toestemming aan derden ter
beschikking worden gesteld. Alle gegevens die
op uw situatie betrekking hebben archiveren wij
in een persoonlijk dossier en worden uitsluitend
gebruikt
voor
onze
adviesen
bemiddelingsfunctie.
Als u een klacht heeft
Wij behartigen uw belangen op het gebied van
financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook
wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe
leiden dat u een klacht heeft.

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich
altijd wenden tot het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid).
U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248
E-mail: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl
Aansprakelijkheid
JA Pensioen is in het bezit van een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u
geeft
dit
extra
zekerheid.
Iedere
ansprakelijkheid van ons kantoor is beperkt tot
het bedrag waarop de door de betrokken
rechtspersoon
afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
Algemene voorwaarden
Op onze dienstverlening zijn onze Algemene
Voorwaarden van JA Pensioen van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel, zijn beschikbaar op
onze internetsite, maar worden bij een
dienstverleningsofferte voor u bijgevoegd.
Nog vragen ?
Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in
deze Dienstenwijzer kunnen aangeven. Heeft u
vragen, aarzel dan niet ons om een verdere
toelichting te vragen. Wij zijn u graag van
dienst. Op www.japensioen.nl vindt u telkens de
meest actuele versie van onze Dienstenwijzer
en Algemene voorwaarden.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst
kenbaar te maken aan ons kantoor. Uw klacht
wordt
behandeld
volgens
onze
klachtenregeling: een vaststaande procedure
die voor u waarborgt dat de klacht correct,
adequaat en vlot wordt behandeld. Wij
informeren u uiterlijk binnen 14 dagen over te
termijn van afhandeling van uw klacht. Wij
stellen uiteraard alles in het werk om te komen
tot een oplossing waarmee u kunt instemmen.

Pagina 3 van 3

