Dienstenwijzer
Wie ben ik? ( Wat kan ik voor u betekenen?)
Sinds 1988 ben ik werkzaam in de Financiële dienstverlening en sinds
2006 werkzaam als zelfstandig adviseur / consultant.
Hoofdzakelijk houd ik mij bezig met Financiële Planning en
Pensioenadvisering voor zowel collectieve als individuele oplossingen.
Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Altijd met oogmerk om een
deskundig antwoord te geven op vragen van de relatie. Open,
transparant, met vertaling van ingewikkelde materie naar begrijpelijke
en duidelijke taal.
Midden in de samenleving om antwoorden
te kunnen geven op ingewikkelde financiële
vraagstukken. Je zou ook kunnen zeggen
een vraagbaak voor financiële kwesties.
Zowel voor prive als zakelijk.
Ook houd ik mediation gesprekken bij een voorgenomen echtscheiding en
zorg voor een adequate afwikkeling behorende bij een eventueel definitieve beslissing tot
echtscheiden.
Voor alle werkzaamheden hanteer ik mijn motto: “Inzicht geeft rust”
Uiting
Onder de naam “ ANTON Reitsema Pensioen & Planning Groningen “doe ik mijn
werkzaamheden. Met deze tenaamstelling heb ik willen benadrukken dat financiële zaken
persoonlijk zijn en met vertrouwen omgeven. Empathisch, dichtbij en begrijpen dat zaken soms
anders lopen als gewenst.
Adres
Mijn kantoor is gevestigd in de oude melkfabriek “De Ommelanden”
Friesestraatweg 215 C
9743AD GRONINGEN
Telefoon : 050-4031656
Mobiel: 06-52085683

Wat doe ik niet ?
Financiële dienstverlening is een breed ingewikkeld werkgebied. Waaronder ook
schadeverzekeringen vallen. Aan de basis doe ik hiervoor geen werkzaamheden. Hiervoor werk ik
samen met een collega kantoor welk voor 100% gespecialiseerd is in schade verzekeringen. Ik geef u
graag in overleg het telefoonnummer.
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Voor hypotheekbemiddeling maak ik gebruik van een collega
hypotheekspecialist of van de serviceprovider HypotheekCompany. Dit
is geheel afhankelijk van de situatie en omstandigheden.

Klacht
Ik hanteer een transparante klachten procedure. Het kan voorkomen
dat u toch niet dat heeft gekregen wat u had verwacht. U kunt mij
daarvoor benaderen en binnen 48 uur zult u een terugkoppeling
krijgen. Het uitgangspunt hierbij is dat er altijd een oplossing wordt
gevonden.
Kifid
Stel dat wij bij een geschil tussen u en mij er niet uitkomen. U bent dan
gerechtigd om het geschil te melden bij Kifid. Dit is een onafhankelijk
klachtenloket waar u terecht kunt om dit geschil te melden en in
behandeling kan worden genomen.
Mijn registratienummer bij het Kifid is 300.010388
Het Kifid is bereikbaar:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
www.kifid.nl

AFM Inschrijving
Het is wettelijk verplicht om te voldoen aan kwalificatie welke de wetgever stelt aan Financieel
Dienstverleners. Ik voldoe aan deze eisen en sta hiervoor geregistreerd bij de AFM onder nummer
12015234.
De AFM is bereikbaar op
www.afm.nl

Kopje koffie drinken
U bent van harte welkom om een kop koffie te
komen drinken. Graag even bellen 06-52085683 . Dat
voorkomt teleurstellingen van een gesloten deur. Ik
drink soms ook koffie buiten de deur!
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