
 

 

  

Commandeur & Dammes financieel adviseurs 

22-11-2013 

DIENSTENWIJZER 
Commandeur & Dammes financieel adviseurs 

 

Met deze Dienstenwijzer van Commandeur & Dammes informeren wij u 

over wie we zijn, hoe u ons kunt bereiken, de diensten die wij u bieden, de 

wijze waarop wij deze dienstverlening uitoefenen, de waarborging van uw 

privacy, hoe u een klacht kunt indienen als u niet tevreden bent over onze 

dienstverlening, en de wijze waarop u de relatie met ons kunt beëindigen. 
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DIENSTENWIJZER 

Commandeur & Dammes financieel adviseurs 

 

Wie we zijn 

Commandeur & Dammes geeft onafhankelijk advies aan particulieren en bedrijven op 

het gebied van levens- en schadeverzekeringen, kredieten, hypotheken, pensioenen en 

banksparen.  

Hiervoor gaan we samen met u na welke risico’s u loopt. We bespreken met u hoe u met 

preventiemogelijkheden de risico’s kunt verminderen of uitsluiten. Vervolgens gaan wij 

na welke risico’s u zelf kunt of wilt dragen en welke u ten slotte kunt verzekeren.  

Commandeur & Dammes helpt u graag bij de totstandkoming van de geadviseerde 

verzekeringen en andere financiële voorzieningen.  

Als u dat wilt, kunnen wij u ook terzijde staan bij het actueel houden van uw 

verzekeringspakket. Wij hebben hiervoor aantrekkelijke tarieven in de vorm van 

abonnementen. Wij verwijzen u hiervoor naar onze tariefkaart. 

 

Onze gegevens 

U kunt Commandeur & Dammes financieel adviseurs als volgt bereiken: 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn elke werkdag geopend van 09.00 tot 17.30 uur. Als u dat wilt, kunt u een 

afspraak maken voor een bezoek buiten kantoortijden.  

Voor spoedgevallen kunt u buiten werktijd bellen met 06 - 51 82 36 42. Als niemand 

aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen dan 

zo spoedig mogelijk contact met u op.  

Veel zaken kunt u ook buiten werktijd regelen via www.comdam.nl. 
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Onze dienstverlening 

Commandeur & Dammes is ingeschreven in het openbare Register Financiële 

Dienstverleners bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12006726, te 

benaderen via www.afm.nl. Wij beschikken over vergunningen voor: 

 levensverzekeringen, waaronder beleggingsverzekeringen 

 schadeverzekeringen  

 hypothecair krediet 

 consumptief krediet 

 betalen en sparen 

 banksparen, en 

 beleggen. 

Wij zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 37089169. 

Commandeur & Dammes is aangesloten bij Adfiz, de brancheorganisatie van 

onafhankelijke financiële intermediairs. Het lidmaatschap is voor verzekerden een 

bewijs van de integriteit en onafhankelijkheid van het bij Adfiz aangesloten kantoor. 

Uw belangen staan voorop 

Commandeur & Dammes behartigt uitsluitend uw belangen. Wij geven u deskundig en 

onafhankelijk advies en helpen u bij het regelen van uw financiële zaken. 

Advies 

Commandeur & Dammes adviseert u over een breed terrein van financiële aangelegenheden 

met producten die u vindt onder ‘Onze dienstverlening’. Ons advies komt pas tot stand nadat 

wij uw wensen en omstandigheden grondig hebben geïnventariseerd en geanalyseerd. Onze 

adviezen lichten wij uitvoerig aan u toe en – voor zover het complexe producten betreft – docu-

menteren wij deze, zodat wij u ook in de toekomst bij verandering van omstandigheden weer 

van dienst kunnen zijn. 

Bemiddeling 

Voor de bemiddelingsactiviteiten is Commandeur & Dammes financieel adviseurs 

volkomen vrij in de selectie en keuze van aanbieders die zij het meest geschikt acht om 

de aan u geadviseerde voorziening bij onder te brengen. Commandeur & Dammes heeft 

geen contractuele verplichtingen met aanbieders, die de adviesvrijheid ten opzichte van 

u in gevaar zou kunnen brengen. Ook andersom hebben aanbieders geen belangen in 

Commandeur & Dammes. Op uw verzoek overhandigen wij u een lijst van de aanbieders 

waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden en die wij in onze adviserings- en 

bemiddelingsactiviteiten betrekken.  

Privacy 

Alle gegevens die u ons beschikbaar stelt, zijn in vertrouwde handen. Wij gebruiken de 

informatie alleen voor het doel waarvoor u deze heeft beschikbaar gesteld. Uw gegevens 

worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens worden niet aan derden 

verstrekt, tenzij deze door ons worden ingeschakeld om een gewenste voorziening te 

treffen. Denk hierbij aan het aanvragen of wijzigen van een verzekering of het regelen 

van een schade. 

http://www.afm.nl/
http://www.adfiz.nl/


 22-11-2013 

 3  

Klachten 

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch ontevreden 

zijn over onze dienstverlening, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte 

stelt. Alleen zo kunnen wij blijvend werken aan een optimale dienstverlening aan onze 

klanten.  

Als wij uw klacht niet naar tevredenheid oplossen, kunt u zich wenden tot het 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), het onafhankelijke loket voor het 

beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. 

Commandeur & Dammes is hierbij aangesloten onder nummer 300.003814. De gegevens 

van Kifid zijn: 

 

 

 

 

U kunt een geschil ook voorleggen aan de burgerlijke rechter.  

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering 

geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor aanspraken die verband houden met 

beroepsfouten. Voor u biedt deze verzekering extra zekerheid. 

Beëindiging relatie 

Als u ontevreden bent over onze dienstverlening, kunt u op elk moment de relatie 

beëindigen. U kunt de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken uw verzeke-

ringen over te dragen aan de adviseur van uw keuze. Wij zijn ontheven van de eventuele 

verplichtingen uit onze zorgplicht, zodra de overdracht van uw verzekering(en) tot stand 

is gekomen en uw nieuwe adviseur hiervoor verantwoordelijk is.  

Wij doen meer voor u 

Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze Dienstenwijzer kunnen aangeven. 

Wilt u meer weten, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij 

helpen u graag verder. 
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