DIENSTENWIJZER
Op deze pagina’s treft u informatie aan over de dienstverlening van ons kantoor.
Kantoorgegevens
Bezoekadres:
Bootsmanszij 2
1941 JJ Beverwijk
Postadres:
Postbus 56
1940 AB Beverwijk
E-mail: info@bakkerhypotheken.nl
Website: www.bakkerhypotheken.nl
Telefoon: (0251) 291120

Openingstijden
Ons kantoor is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van
10.00 uur tot 14.00 uur.
Handelsregister
Wij zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
34147695
Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12020381
Aard van onze dienstverlening
Op grond van onze vergunning Wet Financieel Toezicht mogen wij adviseren en bemiddelen in:
 Levensverzekeringen
 Betaalrekeningen
 Spaarrekeningen
 Hypothecair krediet
 Consumptief krediet
 Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
 Schadeverzekeringen: opstal- inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, dit alleen in
combinatie met het afsluiten van een hypotheek. Voor andere verzekeringen zullen wij u
doorverwijzen naar onze verzekeringsafdeling van Bakker Advies Team.

Adviesvrij
Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te
adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen of
banken.

Wijze waarop wij beloond worden
Zoals u wellicht weet is o.a. hypotheekadvies niet meer op provisiebasis. Daarvoor in de plaats worden
onze tarieven gehanteerd indien u van onze diensten gebruikt maakt. Hiervoor heeft u apart een
“dienstverleningsdocument” gekregen. Ook belangrijk voor u is dat wij geen enkele kosten in rekening
brengen, zonder u daar vooraf schriftelijk over ingelicht te hebben.
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
Wij zijn volledig vrij in deze keuze. De uiteindelijke keuze voor de maatschappij wordt samen met u
gemaakt en hangt onder meer af van uw persoonlijke gegevens en voorkeuren.
Execution only
Deze term wordt gebruikt in geval dat ons advies op geen enkele wijze nodig is; u doet zelf al het
(voor)onderzoek en bepaalt zelf u productkeuze zonder onze tussenkomst; in de financiële wereld
wordt dit “execution only” genoemd (alleen uitvoering). Wij doen dit liever niet, daar keuzes vaak
consequenties hebben voor de lange termijn. Wij zien het als onze taak én zorg u daarbij de juiste
keuzes te laten maken. Indien u wél kiest voor deze vorm laten wij u een document tekenen waarbij u
afziet van elke vorm van advies van onze kant en wij daarbij op geen enkele manier aansprakelijk
gesteld kunnen worden voor uw keuze. De kosten van deze dienstverlening worden vooraf met u
besproken.
Heeft u een klacht?
Uiteraard doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden
dan vragen wij u dit ons, schriftelijk, te laten weten. Wij doen er alles aan om samen met u tot een
oplossing van uw klacht te komen. Wij zullen u schriftelijk, binnen 10 werkdagen na ontvangst van
uw klacht, reageren. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan
kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke klachteninstituut: KiFiD, Postbus 93257,
2509 AG Den Haag. Ons aansluitnummer is: 100000412.
Telefoonnummer: 070-3338999
Website: www.kifid.nl
Routebeschrijving
Vanuit Alkmaar:
Vanaf de A9 neemt u de afslag A22 richting Beverwijk. Aan het eind van de afrit gaat u rechtsaf. Na
ongeveer 500 meter kruist u het spoor en slaat u meteen rechtsaf. Bij de grote kruising gaat u wederom
naar rechts. U passeert de bioscoop en het station van Beverwijk. Na ongeveer 200 meter slaat u
linksaf. Het pand bevindt zich aan uw linkerhand, tegenover de parkeerplaats Meerplein.
Vanuit Haarlem / Amsterdam
Na de Velsertunnel gaat u rechtsaf (tweemaal) en draait dan rechts omhoog, het viaduct op dat u
zojuist gepasseerd bent. Bij de verkeerslichten gaat u rechtdoor. Na ongeveer 500 m gaat u over het
spoor heen en direct rechtsaf. Bij de grote kruising gaat u wederom rechts. U passeert de bioscoop en
het station van Beverwijk. Na ongeveer 200 meter slaat u linksaf. Het pand bevindt zich aan uw
linkerhand, tegenover de parkeerplaats Meerplein.
Vanuit Zaanstad

Via de Kanaalweg (N246) rijdt u richting Beverwijk. In Beverwijk aangekomen neemt u na 0.7
kilometer de derde afslag op de rotonde (de Wijkermeerweg). Ga na 900 meter linksaf de Parallelweg
op. Na 225 meter rechtsaf de Viaductweg op en na 175 meter rechtsaf de Wijckermolen op. Ga na 350
meter bij de verkeerslichten linksaf de Schans op, na 120 meter linksaf de Graaf Janstraat en na 450
meter linksaf de Bootsmanszij. Ons pand bevindt zich aan uw rechterhand.
Let op: op de parkeerplaats aan de voorzijde van ons kantoor geldt betaald parkeren.

