
 

 
 
 

Dienstverleningsdocument 

 

Wie zijn wij en algemene informatie 
 
Graag informeren wij u met dit document over onze organisatie, onze 
dienstverlening, onze werkwijze en welke tarieven wij hanteren. 
 

 

Bedrijfsgegevens 
 

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 

Flemingweg 10 

2408 AV Alphen aan den Rijn 

 

Grant Thornton Accountants en Adviseurs is gespecialiseerd 

in financiële dienstverlening voor haar klanten. Naast de 

reguliere dienstverlening op het gebied van accountancy en 

fiscale advisering zijn wij op meerdere gebieden actief, 

waaronder advisering en bemiddeling voor het pensioen en 

toekomstvoorzieningen. In dit dienstverleningsdocument 

leest u wat wij voor u op het gebied van pensioen en 

toekomstvoorzieningen kunnen betekenen en wat u van ons 

kunt verwachten. 

 

Onze communicatie verrichten wij in het Nederlands en in 

het Engels. Wij werken voor en vanuit alle vestigingen van 

Grant Thornton in Nederland.  

 

Tevens leest u waar u eventueel terecht kunt wanneer u niet 

tevreden mocht zijn over onze dienstverlening. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidmaatschap en registraties 
 

Grant Thornton is aangesloten bij de navolgende instanties: 

1. Kamer van Koophandel, onder nummer 28105565. 

2. Autoriteit Financiële Markten (AFM), Wft-vergunning 

nummer 12040799. 

3. Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid), 

onder nummer 300.014998 

 

De pensioenadviseurs zijn aangesloten bij onder andere: 

1. Register Belastingadviseurs 

2. BPF Kenniscentrum. 

 

Onze Wft-vergunning bij de Autoriteit financiële Markten ziet 

op de navolgende dienstverlening: 

• bemiddelen in pensioenverzekeringen en 

premiepensioenvorderingen; 

• bemiddelen in levensverzekeringen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Onze werkzaamheden 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met betrekking tot alle bovengenoemde werkzaamheden 

hebben wij ruime ervaring. 

 

Grant Thornton beschikt over een vergunning van de 

Autoriteit Financiële Markten om in pensioenproducten te 

kunnen en mogen adviseren en bemiddelen. Met 

bemiddelen wordt bedoeld dat wij u kunnen begeleiden bij 

het afsluiten van producten bij verzekeraars. Grant Thornton 

heeft daartoe aanstellingen bij diverse 

verzekeringsmaatschappijen. 

 

Onafhankelijkheid 
 

Grant Thornton gaat uit van ‘advies vrijheid’, dat wil zeggen 

dat wij geen enkele binding of belang hebben met welke 

verzekeringsmaatschappij dan ook. Wij werken niet op basis 

van provisie, maar op basis van werkelijk aan uw opdracht 

bestede uren. Ten aanzien van eventuele provisie-

aanspraken op lopende contracten maken wij daarover met 

onze klanten nadere afspraken. Grant Thornton heeft 

bewust een keuze gemaakt met welke 

verzekeringsmaatschappijen wij een aanstelling zijn 

aangegaan. Daarbij is naast prijs met name ook rekening 

gehouden met factoren als kwaliteit van de producten, 

serviceniveau van de dienstverlening, alsmede reputatie en 

solvabiliteit van de verzekeraar. Uiteraard is het mogelijk om 

te bemiddelen in (specifieke) producten bij verzekeraars 

waarbij wij (nog) geen aanstelling hebben, mocht een 

dergelijke situatie aan de orde zijn. Dit bepalen wij altijd in 

overleg met de klant. Zo houden wij te allen tijde rekening 

met uw wensen en adviesbehoefte. 

 
Vergoeding voor onze 
dienstverlening 
 

Grant Thornton werkt op basis van uurtarief, dan wel vaste 
prijsafspraak. Wij werken derhalve niet op basis van 
provisie. Wij zijn van mening dat slechts het in rekening 
brengen van de werkelijk bestede uren leidt tot een open 
verstandhouding met onze klanten. In de situatie dat wij 
intermediair worden op een reeds lopende verzekering 
waarvoor nog provisie geldt, overleggen wij met u om tot 
een praktische oplossing te komen, waarbij het uitgangspunt 
steeds is dat wij op basis van uurtarief of vaste prijsafspraak 
werkzaam zijn en de door ons ontvangen provisie (daarmee) 
wordt verrekend. 
 
De uurtarieven van onze medewerkers zijn gebaseerd op 
ervaring en kennis van de desbetreffende medewerker. De 
hoogte van onze vergoeding is niet afhankelijk van het 
financiële product waarvoor u kiest, ook als uiteindelijk geen 
keuze wordt gemaakt voor een financieel product. In dat 
laatste geval brengen wij de door ons bestede uren aan u in 
rekening. De beloning van onze medewerkers wordt niet 
bepaald of beïnvloed door het aantal adviezen dat wordt 
gegeven of financiële producten waarin wordt bemiddeld. 
Alle medewerkers hebben een vast salaris. Onze 
medewerkers worden geacht zich te houden aan interne 
richtlijnen binnen Grant Thornton inzake integer, solide en 
klantgericht gedrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Het geven van een second-opinion op gebied van 

pensioen en/of toekomstvoorzieningen. 

1. Het in kaart brengen van risico’s op het gebied van 

pensioen en/of overige toekomstvoorzieningen op 

(pensioen)juridisch, arbeidsrechtelijk en fiscaal vlak 

en het ondersteunen van de werkgever om 

dergelijke problemen op te lossen en te voorkomen. 

2. Het adviseren en bemiddelen in pensioenproducten, 

zowel voor ondernemingen als voor de directeur 

grootaandeelhouder. 

3. Het beheer van pensioenregelingen, zowel voor 

ondernemingen als voor de directeur 

grootaandeelhouder. 

5. Het verzorgen van een due diligence bij aan- en 

verkoop van ondernemingen, dan wel in andere 

situaties. 

6. Het verzorgen van werkingssfeeronderzoeken 

(bepalen of een verplichtstelling van enig 

bedrijfstakpensioenfonds aan de orde is) en alle 

advisering en begeleiding op dit gebied. 

7. Het adviseren en begeleiden van 

ondernemingsraden in afsluit- en oversluittrajecten, 

alsmede advisering inzake pensioenvraagstukken. 



 

Wat verwachten wij van u? 
 

Om onze werkzaamheden uit te voeren, zijn wij (mede) 
afhankelijk van door u aan te leveren gegevens. Om de 
voortgang van de werkzaamheden te garanderen, vragen 
wij u derhalve om de noodzakelijke informatie aan ons te 
verstrekken. Welke informatie wij nodig hebben, 
communiceren wij tijdig met u. 
Wij gaan er van uit dat u ons ook informeert over zaken die 
wij niet bij u opvragen, maar welke redelijkerwijs wel geacht 
worden invloed te hebben op onze dienstverlening. Dat zijn 
bijvoorbeeld wijzigingen ten aanzien van uw onderneming 
en/of werknemers, financiële aspecten ten aanzien van uw 
onderneming en overige lopende verzekeringen welke voor 
onze dienstverlening van belang zijn. Wij vragen u deze 
informatie tijdig aan ons door te geven. 
 
Ook dienen wij, mede in het kader van wetgeving en onze 
zorgplicht, informatie aan u door te geven. Dit doen wij 
steeds vaker per e-mail alsmede nieuwsbrieven. Indien u 
niet van onze nieuwsbrief gebruik wenst te maken, dan wel 
als mailverkeer of nieuwsbrieven buiten onze schuld niet 
door u worden ontvangen, kunnen wij hiervoor geen 
verantwoordelijkheid dragen. 
 

Klachten ten aanzien van 
onze dienstverlening 

 
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze 
dienstverlening, dan verzoeken wij u in de eerste plaats 
contact op te nemen met ons.  
 
In het geval wij er niet samen met u uitkomen, kunt u zich 
wenden tot:  
 
Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 
Postbus 93257 
2509 AG DEN HAAG 
E-mail: info@kifid.nl  
Website: www.kifid.nl 
 
Ons aansluitnummer bij Kifid is opgenomen bovenin dit 
dienstverleningsdocument.

Algemene voorwaarden 
 

Ten aanzien van onze dienstverlening en aanvullend op dit 
dienstverleningsdocument melden wij u dat op onze 
dienstverlening onze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn. Bij het opstellen van een offerte, dan wel 
uiterlijk bij aanvang van onze dienstverlening, doen wij u een 
exemplaar van onze Algemene Voorwaarden toekomen. Bij 
de opdrachtbevestiging bevestigt u dit 
dienstverleningsdocument te hebben ontvangen en akkoord 
te gaan met onze Algemene Voorwaarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Contact 

Wilt u meer informatie over onze pensioendiensten? Neem dan contact op met onze pensioenadviseur  

of met uw vaste contactpersoon.

 

 

Edzo Boven 

Pensioenadviseur 

T 088 676 95 16 

E edzo.boven@nl.gt.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Alle rechten voorbehouden. 

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is lid van Grant Thornton International Ltd  

(Grant Thornton International). Grant Thornton International en haar leden zijn geen wereldwijde vennootschap.  
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“Ons streven is 
om een klacht 
naar beider 
tevredenheid 
samen op te 
lossen.” 
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