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DIENSTENWIJZER GOLL ADVIESGROEP HOLDING 

OP GROND VAN DE WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT ZIJN WIJ VERPLICHT U VOORAFGAAND AAN 
DE TOTSTANDKOMING VAN EEN FINANCIËLE OVEREENKOMST ONDERSTAANDE INFORMATIE TE 

VERSTREKKEN. 
 

AANGESLOTEN INSTELLINGEN:  
GOLL FINANCIEEL ADVIES B.V. ; handelend onder de naam Goll Financial Solutions & Goll Financial Creations, 
GOLL ASSURADEUREN B.V. ; handelend onder de naam Goll Schadeverzekeringen & Goll Consumentenkrediet 

 
 
 
 
NAAM EN ADRESGEGEVENS: 

 
Goll Adviesgroep Holding B.V. 
 
Heelmeesterstraat 97 
 
3123 EE Schiedam 

 
 
BEREIKBAARHEID: 
 
Onze kantoortijden zijn op werkdagen: 09.00 uur tot 17.30 
uur.  
Bezoek alleen op afspraak. 
U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen: 
Telefoon: 010-4712255 
Fax: 010-4716640 
E-mail: info@goll.nl 
Internet: www.goll.nl 

 
LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES: 

 
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. 
De belangrijkste zijn: 
* AFM met registratienummer: 12018005 
* Bavam met polisnummer: BAV13728 
* KvK Holding met handelsregisternummer: 30219619 
* KvK Advies B.V. met handelsregisternummer: 30219620 
* KvK Assuradeuren B.V. handelsregisternr: 30239389 
* SEH met registratienummers:15256 en 27280 
* KIFID met aansluitnummer: 300.013098 
* DSI met registratienummer: 35753 

 
AARD VAN DE DIENSTVERLENING: 

 
Ons kantoor heeft de vergunning om te bemiddelen in: 
* Schadeverzekeringen (particulier & zakelijk) 
* Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren 
* Levensverzekeringen 
* Pensioenen 
* Hypotheken 
* Financiële Planning 
* Financieringen 
* Spaarrekeningen 
* Inkomensverzekeringen 
*Vermogensopbouw 

 
In onze advisering en bemiddeling betrekken wij in 
voorkomende situaties ook de mogelijkheid van: 
Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen 
Woning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht, 
Stamrechtspaarrekening en Uitvaartspaarrekening. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
SELECTIE VAN FINANCIELE INSTELLINGEN: 
 
Ons kantoor is volledig bemiddelingsvrij. Dat wil zeggen 
dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om 
voor u ten aanzien van de bemiddeling te kiezen voor de 
financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars 
of hypotheekverstrekkers. 

 
FINANCIEEL BELANG: 

 
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen 
enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van 
financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in 
ons kapitaal. 

 
SELECTIE VAN AANBIEDERS: 

 
Periodiek maken wij een selectie van de financiële 
producten die banken en verzekeringsmaatschappijen 
voeren. Hiermee werken wij met een aantal 
voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. 
Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering & bemiddeling. 

 
WIJZE VAN BELONING: 

 
De kosten van onze werkzaamheden worden rechtstreeks 
voldaan door opdrachtgever. Indien noodzakelijk zal er 
bekeken worden of deze kosten door opdrachtgever 
gefinancierd kunnen worden bij een bank of verzekeraar. 

 
KLACHTEN: 

 
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst 
te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit 
ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen 
om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u 
menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben 
gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: 
 
KiFiD 
 
Postbus 93257 
 
2509 AG Den Haag 
 
Telefoon 0900-3552448 

 
 

 

 


