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Wie zijn wij? 
Leenen advies 
Verdonckstraat 3 
5711 ER Someren 

 
Bereikbaarheid 
Telefoon:   

 
 
 
 
 

  (0493) - 49 58 89 
E-mail: info@leenen.nl 
Internet:  www.leenen.nl 
 

Openingstijden  
Maandag t/m vrijdag       9:00 tot 17:00 uur 

 
Registraties 
▪ AFM                           
▪ Kifid 
▪ KvK                       

12041396 
300.015190 
55334369 

 
Onze dienstverlening 
Wij beschikken over een vergunning om te 
adviseren over en te bemiddelen op de volgende 
gebieden. 
 
▪ Schadeverzekeringen 
▪ Levensverzekeringen 
▪ Hypothecair krediet 
▪ Consumptief krediet 
▪ Betalen en sparen 
▪ Banksparen 
▪ Beleggen 

 

Adviesvrijheid 
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om 
financiële producten bij één of meer financiële 
instellingen onder te brengen. Voor betaal- en 
spaarproducten werken wij exclusief met 
RegioBank.  
 

Ondernemersvrijheid 
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of 
een verzekeringsmaatschappij, heeft een 
eigendomsbelang of zeggenschap in onze 
onderneming.  
 
Keuze van aanbieders 
Wij hebben een selectie gemaakt van de 
maatschappijen waar we zaken mee doen. Wanneer 
wij u adviseren over een bepaald financieel product, 
dan onderzoeken wij eerst of een product van één 
van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet 
aan uw wensen. 

 

  

Hoe zit het met onze beloning? 
De kosten van onze dienstverlening op het gebied 
van schadeverzekeringen, betaalrekeningen en 
elektronisch geld kunnen onderdeel zijn van de prijs 
van het product. Tenzij u vooraf andere afspraken 
met ons hebt gemaakt. Bij kredieten ontvangen wij 
van de aanbieder van het krediet een vergoeding 
voor onze dienstverlening, dit is wettelijk geregeld. 
 
Voor complexe producten zoals hypotheken, 
levensverzekeringen, bankspaarrekeningen en 
deelnemingsrechten in beleggingsfondsen, betaalt u 
ons rechtstreeks voor onze dienstverlening. Dit is 
een vergoeding per uur of een vast tarief.  
 

Hoe gaan wij met uw gegevens om? 

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij 
zorgvuldig om. Wij hebben technische en 
organisatorische maatregelen genomen om te 
voorkomen dat onbevoegden derden kennis kunnen 
nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze 
medewerkers een geheimhoudingsplicht 
ondertekend. 

 
Hoe gebruiken wij uw gegevens? 
Wij gebruiken de gegeven die wij van u krijgen om 
een analyse van uw financiële situatie te maken. 
Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen 
u kunt nemen om de door u gewenste financiële 
zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben 
op het verzekeren van bepaalde risico’s of het 
verkrijgen van een financiering.  
 
Zowel in het kader van het opstellen van dit advies 
als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies 
uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact 
moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, 
expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen 
die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te 
realiseren financiële zekerheid. 
 
Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan 
om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen 
bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u 
een offerte willen uitbrengen voor een verzekering 
of een hypotheek. Bij expertisebureaus gaat het om 
gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand 
of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij 
arbeidsdeskundigen gaat het om uw 
contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het 
kader van een aanvraag van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u 
kan zoeken.  
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Wij geven de van u ontvangen gegevens alleen aan 
derden door wanneer dat nodig is om een bepaald 
onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven 
daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook 
echt nodig hebben om de door ons gevraagde 
werkzaamheden uit te voeren. 
 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de 
opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. 
Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of 
kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn 
geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij 
van u in dit kader hebben ontvangen. 
 

Wat zijn uw rechten? 
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen 
welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. 
Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten 
deze hieronder samen. 
 
a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de 

persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit 
overzicht verstrekken wij kosteloos. 

b) Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens van u 
onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan 
kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op 
prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed 
kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij  
werken correct zijn. 

c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens 
in onze administratie hebben geregistreerd, dan 
kunt u ons verzoeken deze gegevens te 
verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan 
uw verzoek. 

d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze 
wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht 
u op enig moment dit gebruik willen beperken, 
bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan 
een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan 
kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek 
zullen wij dan uiteraard voldoen. 

e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens 
door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw 
accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw 
verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek 
uitvoeren. 

f) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie 
over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw 
verzekeraar, accountant, bank of andere financieel 
adviseurs dan informeren wij u over de bron 
waaruit wij deze informatie hebben ontvangen. 

 

Ontbreken van informatie 

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u 
vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele 
afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze 
werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben 
wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er 
bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een 
compleet beeld te schetsen. 

  

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te 
verstrekken of ons beperkingen oplegt in  
het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere 
stukjes van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk 
om u toch een bepaald eindplaatje te schetsen. Wij 
zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde 
gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie 
konden beschikken en wat de consequenties hiervan 
voor u kunnen zijn.  
 
Missen wij teveel informatie dan kunnen wij geen 
verantwoord advies opstellen en zullen wij u 
mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet 
kunnen uitvoeren. 

 
Wij vragen ook iets van u 
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de 
informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met 
u hebben, vragen wij van u, dat u ons regelmatig 
informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw 
persoonlijke of financiële situatie. Denkt u bijvoorbeeld 
aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een 
geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. 
 
Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten 
elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. 
Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het 
voor ons belangrijk een totaalbeeld te hebben. Wij 
vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van 
het totaalbeeld van uw financiële producten. 
 
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst 
verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie 
zenden. Wij vragen u al onze informatie aandachtig 
door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. Wij 
vragen u ook de polissen en andere contracten altijd 
zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn 
opgesteld conform uw wensen. 

Als u een klacht hebt 
Wij behartigen uw belangen op het gebied van 
financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij 
kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u 
een klacht hebt. 
 
Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst kenbaar 
te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste 
gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. 
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd 
wenden tot: 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 
 
Telefoon:   070 - 333 8 999 
E-mail:  info@kifid.nl 
Internet:   www.kifid.nl 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Internet:   www.autoriteit persoonsgegevens.nl 
  
 

 


