
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? Wij hebben een aantal afspraken die gelden 
voor iedereen en voor al onze dienstverlening. Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid of 
betaling van onze diensten. In deze algemene voorwaarden leggen wij die afspraken vast. 

2. Wie zijn wij? 

FDC/ Lancyr Groep BV gevestigd te Amsterdam 

Tot ons kantoor behoren de volgende rechtspersonen: 

FDC Financiële Planners & adviseurs 

Lancyr Verzekeringen 

3. Wat betekenen de in deze voorwaarden gebruikte termen? 

U: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie wij enige offerte hebben verstrekt, 

aanbieding gedaan of met wie wij een overeenkomst hebben gesloten. 

Opdracht: de door u aan ons verstrekte opdracht om te adviseren over of te 

bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product. 

Financieel Product: een hypotheek, verzekering, beleggings- of spaarrekening of krediet waarover wij 
zullen adviseren en/of bij het afsluiten waarvan wij zullen bemiddelen. 

Financiële Instelling: de aanbieder van het financiële product. 

4. De inhoud van de Opdracht 

4.1 Een overeenkomst tussen u en ons komt tot stand op het moment dat wij uw Opdracht schriftelijk 
hebben aanvaard, of met de uitvoering daarvan zijn begonnen. Wij zijn bevoegd om aan ons 
verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat wij voor het verrichten van 
werkzaamheden een offerte aan u hebben verstuurd. 

4.2 Alle aan ons verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met ons kantoor en worden door 
ons kantoor uitgevoerd. Ook als het uw bedoeling is dat de Opdracht door een bepaalde bij ons 
werkzame persoon zal worden uitgevoerd. 

4.3 Aan ons verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van ons, niet tot 
resultaatsverplichtingen. Behalve wanneer dat blijkt uit de aard van de verstrekte Opdracht, of tenzij 
wij iets anders overeenkomen. 

4.4 Door ons opgegeven termijnen voor het uitvoeren van een Opdracht zijn bedoeld als richtlijn en 
niet als fatale termijn. Tenzij wij dat schriftelijk met u overeenkomen. 



4.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van onze bestuurders en/of 
vennoten en alle voor ons werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien deze 
personen niet meer voor ons werkzaam zijn. 

4.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar u bij de acceptatie van een aanbod of offerte 
of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij wij deze zonder 
voorbehoud en schriftelijk hebben aanvaard. 

5. Waarmee moet u rekening houden bij aanbiedingen, offertes en adviezen? 

5.1 Als wij u namens een Financiële Instelling aanbiedingen of offertes sturen, dan zijn die 

aanbiedingen vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende 

Financiële Instelling. Behalve wanneer dat uitdrukkelijk anders uit die stukken blijkt. 

5.2 U kunt geen rechten ontlenen aan berekeningen die wij hebben gemaakt met betrekking 

tot de kosten van een Financieel Product en de eventuele doorwerking daarvan in uw 

maandlasten. U dient deze berekeningen als voorlopig en indicatief te beschouwen. De 

berekeningen kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Wij 

kunnen pas een definitieve berekening verschaffen, wanneer een Financiële Instelling een 

offerte heeft uitgebracht welke door u is geaccepteerd. 

5.3 De adviezen die wij aan u verstrekken zijn momentopnames en zijn gebaseerd op de op 

dat moment geldende wet- en regelgeving. 

6. Welke afspraken gelden er voor onze communicatie met u? 

6.1 Stuurt u ons een e-mail of ander digitaal bericht? Dan mag u er pas op vertrouwen dat dit 

bericht ons heeft bereikt wanneer wij u een bevestiging van het ontvangst sturen. 

6.2 Soms verstrekken wij algemene informatie. Bijvoorbeeld op internet of op uw verzoek. 

Deze informatie is vrijblijvend en kan nooit beschouwd worden als een door ons gegeven 

advies in het kader van een aan ons verstrekte Opdracht. Tenzij wij u dat laten weten. Of 

tenzij de informatie een op uw persoonlijke situatie toegespitst advies betreft. 

6.3 Wij vertrouwen erop dat u bereikbaar bent op het door u bij aanvang van de Opdracht 

opgegeven adres, telefoonnummer en e-mailadres. Als uw contactgegevens veranderen 

moet u dat schriftelijk aan ons doorgeven. Pas daarna gebruiken wij die nieuwe gegevens. 

 

 



7. Wij kunnen derden inschakelen 

7.1 Als dat nodig is, mogen wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte Opdracht gebruik 

maken van derden. Als daaraan kosten verbonden zijn, zullen wij deze aan u doorbelasten. 

Wij zullen u, wanneer mogelijk, de kosten dan vooraf laten weten. 

7.2 Voor zover wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte Opdracht gebruik moeten maken 

van door externe adviseurs (zoals accountants, advocaten, fiscalisten etc.) opgestelde 

adviezen, zullen wij zoveel mogelijk vooraf overleg met u plegen. Natuurlijk nemen wij bij 

de selectie van de betreffende adviseur de nodige zorgvuldigheid in acht. Wij zijn niet 

aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs. 

7.3 Het kan voorkomen dat wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte Opdracht derden 

moeten inschakelen, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het 

hiervoor in artikel 7.2. bepaalde. Daarbij kunt u denken aan uitzendkrachten of externe 

administratiebureaus. Voor deze personen blijven wij wel verantwoordelijk. 

8. Afspraken over ons honorarium en de betaling daarvan 

8.1 Wij kunnen op verschillende manieren beloond worden voor onze dienstverlening. Wij 

leggen bij aanvang van de Opdracht de wijze van beloning schriftelijk met u vast. Onze 

beloning kan bestaan uit: 

- Vaste prijs 

Het voor onze dienstverlening aan ons toekomende honorarium is een vaste prijs per 

verrichting 

- uurtarief 

Wij brengen dan maandelijks de kosten in rekening voor de tijd die wij hebben besteed aan 

 


