WERKWIJZE SUPPORT COMPANY PARTICULIER
Onze werkwijze ligt eigenlijk voor de hand. Wij onderkennen 4 fases binnen onze adviestrajecten:
Inventarisatiefase

Adviesfase

Inkoopfase

Evaluatiefase

Inventarisatiefase
In de inventarisatie verzamelen wij alle benodigde gegevens, die van belang (kunnen) zijn om het advies uit te
werken. Maatgevend voor het uiteindelijke advies zijn uiteraard uw persoonlijke wensen en eisen.
In een groot aantal gevallen zullen wij u het hemd van het lijf (moeten) vragen om tot een afgewogen
financieel advies te kunnen komen. Indien u op uw beoogde pensioendatum bijvoorbeeld een bepaald netto
besteedbaar inkomen wilt behouden dan is niet alleen van belang wat er op dit moment geregeld is via
pensioen- en lijfrenteverzekeringen, maar ook:
•
•
•
•
•
•
•

Uw huidige vermogen en de verwachte ontwikkeling daarvan
Uw overige levensverzekeringen
Uw eventuele hypotheek en de ontwikkeling daarvan
Uw vaste kosten
Uw variabele kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor het levensonderhoud van uw kinderen
Uw verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van uw inkomen
Uw verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van de prijzen (inflatie)

Adviesfase
In de adviesfase verwerken wij alle gegevens en stellen wij de verschillen vast tussen datgene dat u wilt
bereiken en datgene dat u zal bereiken als u verder niets veranderd. Mocht u niets hoeven te veranderen om
uw wens te realiseren dan laten we u dat weten. Is dat niet het geval dan inventariseren wij op welke manieren
u uw wensen toch kunt realiseren en wat naar onze mening de beste manier is. U ontvangt dan ons advies
waarin deze inventarisatie en ons advies wordt toegelicht. Samen met u bespreken wij ons advies en kiest u
voor de oplossing die u het meest aanspreekt.

Inkoopfase
In de inkoopfase zoeken wij binnen de partijen van aanbieders, waarmee wij samenwerken, naar die aanbieder
die het best en/of voordeligst de door u gekozen oplossing aanbiedt. Op uw verzoek zullen wij ook andere door u gewenste - aanbieders meenemen bij onze zoektocht. Na afsluiting van dit inkooponderzoek ontvangt u
ons voorstel, waarbij wij meerdere mogelijkheden zullen aangeven, indien de verschillen van wezenlijk belang
zijn. Met de verschillen bedoelen wij min of meer principiële keuzen en niet alleen maar prijsverschillen. Wij
gaan er wat dit laatste van uit, dat u steeds een zo voordelig mogelijk product wenst. Verschillen in
voorwaarden kunnen echter verschillen in kostprijs rechtvaardigen. In der gelijke situaties bieden wij meerdere
mogelijkheden aan.

Evaluatiefase
De evaluatiefase is feitelijk de onderhoudsfase. Uw wensen kunnen namelijk in de loop van de tijd veranderen,
maar ook uw omgeving kan veranderen. U kunt daarbij denken aan diverse zaken, zoals:
•
•
•
•

Wijziging van de wet- en regelgeving
Wijzigingen in uw inkomensontwikkeling (promotie, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid)
Wijzigingen in uw gezinssamenstelling (huwelijk, echtscheiding, overlijden en geboorte) en
Wijzigingen in uw vermogenspositie (erfenis, geldprijs, faillissement, enzovoort).

In al deze gevallen kan onderhoud en aanpassing nodig zijn. Bij wetswijzigingen, die van belang zijn, mag u van
ons een melding verwachten. Vervolgens besluit u of u een nieuw (beperkt) advies wilt voor toetsing en
mogelijke aanpassing. Advies kost u immers geld. Dat laatste geldt ook op het moment dat u ons informeert
over wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

