
Voorwaarden service-abonnementen Objective Financiële Adviesgroep BV 
 

Totstandkoming 
 
Het abonnement komt tot stand door ondertekend retourneren van de abonnementsovereenkomst. 
 
Looptijd van het service-abonnement 
 
Het Excellent Exclusief-, Comfort abonnement worden afgesloten voor een periode van 1 jaar. Daarna wordt dit 
stilzwijgend per maand verlengd. 
 
Beëindiging/wijziging abonnement 
 
Opzegging of wijziging naar een ander serviceabonnement kan per eerste van de volgende maand 
na ontvangst van de schriftelijke opzegging. 
 
Indien het Excellent Exclusief-abonnement wordt beëindigd en er nog polissen lopen in de 
administratie van Objective Financiële Adviesgroep BV, zullen deze volledig provisiedragend worden. Dit houdt in 
dat de vergoeding van onze kosten bij u worden geïncasseerd door de aanbieder d.m.v. een opslag op de 
premie. De aanbieder betaalt vervolgens deze vergoeding door als provisie. Indien dit niet (meer) mogelijk is, 
zullen nadere afspraken met u worden gemaakt over de vergoeding van beheer en/of administratie. 
Wijzigingen doorgeven 
 
Wijzigingen kunt u telefonisch of per mail doorgeven. Bel 035-5384202 of mail naar info@objective.nl. Het is in 
uw belang om er voor te zorgen dat u de juiste gegevens aan ons c.q. de verzekeraar verstrekt zodat hierover na 
een eventuele schade geen discussies met de verzekeraar kunnen ontstaan. 
 
Betaling 
Objective Financiële Adviesgroep BV kiest voor een efficiënte dienstverlening, waardoor wij in staat zijn 
aantrekkelijke tarieven te bieden. Wij werken daarom standaard met een automatische incasso en versturen 
onze polissen bij voorkeur digitaal. 
 
Prijswijzigingen 
Objective Financiële Adviesgroep BV behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien 
na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren zoals bijvoorbeeld 
prijsverhogingen van aanbieders, arbeidskosten of overheidslasten daartoe aanleiding geven. Natuurlijk wordt u 
daarover wel tijdig geïnformeerd. 
 
Module Aangifte IB (optioneel) 
 
De dienstverlening van Objective Financiële Adviesgroep  BV beperkt  
zich in deze uitsluitend tot het verlenen van assistentie bij contractspartner Brasem Adviesgroep bij het invullen 
van de belastingaangifte en het is u bekend dat Objective Financiële Adviesgroep BV geen fiscaal specialist is. U 
blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aangifte en de ingevulde gegevens, wij zullen u dan ook vragen de 
ingevulde aangifte te controleren en akkoord te gaan. De aangifte IB zal zowel verzorgd worden voor de relatie 
als zijn/haar eventuele partner. De kosten hiervan worden in januari automatisch geïncasseerd. Deze module 
wordt afgesloten voor een periode van een jaar en daarna stilzwijgend per jaar verlengd. Wilt u de Module 
Aangifte IB beëindigen dan dient u dit voor 1 november schriftelijk bij ons aan te geven. 
 
Communicatie 
 
Wij vragen u ons voortdurend uw meest actuele emailadres en overige relevante gegevens beschikbaar te stellen 
zodat wij gebruik kunnen maken van digitale communicatie om snel en direct met u te kunnen communiceren. 
 
Algemene Voorwaarden 
 
Op alle diensten en werkzaamheden zijn tevens onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze 
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum. U kunt ze raadplegen op 
onze website of bij ons opvragen. 
 
Wettelijke Bepaling 
Vanuit overheidsverplichtingen verplichtingen zijn wij genoodzaakt een kopie te maken van uw geldig ID kaart of 
Paspoort. 

 


