
 

  Bescherm je waardevolle bezittingen 
 
 

Dienstenwijzer 
 
 
Onze dienstverlening 
Op basis van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht je onderstaande informatie te 
verstrekken voordat er een financiële overeenkomst tot stand komt. 
 
Gegevens 
Goed met geld BV 
Havenkade 18A 
8081GP Elburg 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 240A 
1231 LG Loosdrecht 
 
Telefoon:  085-0650050 
Email:  info@goedmetgeld.nl 
Website: goedmetgeld.nl 
 
Kamer van Koophandel (KvK) 
Goed met Geld BV staat in het handelsregister geregistreerd onder nummer 73123293 
 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
De Autoriteit financiële Markten houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de 
dienstverlening van (onder meer) financiële dienstverleners. Goed met Geld BV is 
geregistreerd onder nummer 12046471. 
 
Klachteninstituut financiële Dienstverlening (KiFiD) 
Wij doen ons uiterste best onze klanten van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben 
over onze dienstverlening en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zicht wenden tot het 
KiFiD. Deze onafhankelijke stichting kan dan uw klacht beoordelen. Goed met Geld BV is 
geregistreerd onder nummer 300.017467. 
 
Dienstverlening 
Goed met Geld BV heeft de vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in: 

• Particuliere schadeverzekeringen 
• Zakelijke schadeverzekeringen 

 
Objectief 
Goed met Geld BV is volledig vrij in het adviseren en bemiddelen van schadeverzekeringen. 
Wij beschikken over breed aanbod van aanbieders en doen er alles aan u een zo goed en 
objectief mogelijk aanbod te doen. 



Verscheidenheid aan aanbieders 
Om een zo goed en objectief mogelijk advies te kunnen bieden is een breed aanbod nodig. 
Goed met Geld heeft op dit moment aanstellingen bij Aegon, ASR, Das Reschtsbijstand, 
Driessen Assuradeuren, Intrasurance, Nationale Nederlanden en De Vereende. Daarnaast 
hebben we aanstellingen bij Voogd en Voogd, De Waerdse en Turien, dit zijn volmacht 
partijen die ieder over meerdere aanstellingen beschikken bij verschillende veelal 
specialistische aanstellingen. 
 
Selectie van aanbieders 
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeraars 
voeren. Wij werken met een aantal voorkeursmaatschappijen en een volmacht. Hiermee 
beschikken wij over een groot aanbod en kunnen op basis van voorwaarden en prijs voor de 
beste keuze maken. Daarnaast werken wij MyTP, een softwareprogramma waarmee wij op 
basis van voorwaarden een prijs een vergelijking kunnen maken van een groot aantal 
aanbieders. 
 
Zelfstandig 
Goed met Geld BV is een zelfstandige ondernemer. Geen enkele bank, verzekeraar of andere 
aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in onze onderneming. 
 
Beloning 
In overleg met onze klanten werken we op basis van provisie of op basis van abonnementen 
of op basis van een combinatie. Wij zijn transparant over onze beloning en stemmen een 
afwijkende beloning altijd vooraf af met de klant. 
 
Labels 
Naast de advies organisatie Goed met Geld BV voor eenvoudige financiële producten, vallen 
De volgende labels onder Goed met Geld BV 

• Verzekerenisvooruitzien.nl 
• Het Verzekeringsplein 

 
Belangrijk 
Om goed advies te kunnen geven hebben we uw medewerking nodig: 
 

• Informatieverstrekking 
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons als klant verstrekt. Om u 
nu en in de toekomst optimaal van dienst te zijn, vragen wij u ons op de hoogte te stellen 
van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke en/of financiële situatie. 
 

• Informatie doornemen 
Voor het afsluiten van verzekeringen worden offertes verstuurd en of informatie 
meegestuurd. Wij vragen u deze offertes en of informatie aandachtig door te nemen en ons 
indien nodig om uitleg te vragen, gegevens te wijzigen of nog beter aan te passen op uw 
persoonlijke wensen.  
 


