Bestelformulier Pakketten
Graag neem ik een abonnement* op
(s.v.p. gewenste pakketten aankruisen):
Alle pakketten bestaan uit de complementaire Advisa en AeQuote modules tenzij anders aangegeven.

Hypotheken - nieuw regime: Annuïtair, Lineair en Aflosvrij en ORV

€ 765,-

Hypotheken - oud regime: Hypotheken met vermogensopbouw (Spaarhypotheken,

€ 765,-

Beleggingshypotheken, Spaarverzekeringen) en ORV

Hypotheken - Totaal: Alle hypotheken (nieuw regime en oud regime) en ORV

€ 1275,-

Lijfrente opbouw: Lijfrente opbouw beleggen en -sparen zowel premie als koopsom

€ 765,-

Lijfrente en pensioen uitkeringen: Direct ingaande lijfrentes, en -pensioenen

€ 765,-

Oude dag - Totaal: Lijfrente opbouw en Lijfrente en pensioen uitkeringen

€ 1275,-

Woonlastenverzekeringen: Woonlastenverzekeringen**

€ 510,-

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

€ 510,-

Overlijdensrisicoverzekeringen: Gelijkblijvende, annuïtair en lineair dalende ORV’s

€ 510,-

Consumptief krediet: Persoonlijk lening en Doorlopend krediet***

€ 255,-

Sparen en Beleggen: Sparen, Beleggingsfondsen en Beleggingsrekeningen****

€ 510,-

* Abonnementen worden aangegaan voor de duur van één jaar en automatisch per jaar verlengd, behoudens opzegging met inachtneming van een opzegtermijn
van drie maanden voor contractsvervaldatum. Prijzen zijn exclusief BTW en gelden per jaar.
** Actieprijzen en introductiekortingen gelden voor de bestelde modules, zolang als het abonnement loopt.
*** Pakket bevat alleen Advisa-modules
**** Pakket bevat Advisa-modules en AeQuote module Beleggingsrekeningen

Gelieve hier uw adres- en overige gegevens in te vullen:
Bedrijf:

AFM nummer:

Naam:

Algemeen e-mail adres:

Adres:

Aantal gebruikers*****:

Postcode:

E-mail gebruiker 1:

Plaats:
Telefoonnummer:
*****Per licentie is maximaal 1 gebruiker toegestaan. Indien er meer dan 1 gebruiker is dient er telkens per extra gebruiker een nieuwe licentie afgenomen te
worden. Voor iedere gebruiker dient een uniek e-mail adres beschikbaar gesteld te worden.

Abonnee machtigt MoneyView Research BV om het verschuldigde bedrag te incasseren via:
IBAN:
Naam rekeninghouder:
Datum:

Handtekening:

U machtigt MoneyView om bovenstaande bedragen te incasseren totdat u deze machtiging intrekt. Geïncasseerde bedragen zijn abonnementsvergoedingen en worden
jaarlijks per vervaldatum van het abonnement in rekening gebracht. Als u de machtiging wilt intrekken kunt u dit per e-mail laten weten aan MoneyView
(servicedesk@moneyview.nl). Indien u het niet eens bent met een automatisch geïncasseerd bedrag kunt u dit storneren via uw eigen bank. Door ondertekening van dit
formulier gaat u akkoord met de voorwaarden die verbonden zijn aan automatische incasso’s.
Door ondertekening van dit formulier accepteert u de bijbehorende licentievoorwaarden. Gebruik is uitsluitend toegestaan voor toepassing door financieel adviseurs in de
eigen adviespraktijk. De licentievoorwaarden kunt u downloaden op moneyview.nl/voorwaarden. Het ingevulde en ondertekende bestelformulier kunt u scannen en mailen
naar servicedesk@moneyview.nl of faxen naar 020 - 626 42 48.
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