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Contact overzicht Finas Adviesgroep
Heeft u vragen of opmerkingen over onze dienstverlening of over uw verzekeringspakket?
Neem gerust contact met ons op.

Adres

Contact

Plantsoen 35
6701 AS Wageningen
Postbus 19
6700 AA Wageningen

Telefoon

(0317) 46 58 00

E-mail
Website

info@finas.nl
www.finas.nl

Boekhouding
Schademelding
Schadeverzekeringen
Sparen en beleggen

(0317) 46 58 06
(0317) 46 58 01
(0317) 46 57 80
(0317) 46 57 90

Telefoonnummers afdelingen
Financieringen
Hypotheken
Levensverzekeringen
Pensioen

(0317) 46 57 80
(0317) 46 57 90
(0317) 46 57 90
(0317) 46 57 95

Direct contact met een van onze medewerkers: kijk op www.finas.nl/info voor het overzicht van ons team.

Bedrijfsgegevens
KvK-nummer
BTW-nummer

09034639
NL811293610B01

AFM-register
Kifid-nummer

12009385
300.006005

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:45 en 13:15 tot 17:30 uur. 's Avonds op afspraak.

Voordelen van Finas Adviesgroep
Actief sinds 1957
Persoonlijk contact met medewerkers
Onafhankelijk advies
Eigen schadebehandeling service
24/7 Telefonische noodservice beschikbaar

Digitale polismap mijnfinas.nl
Webwinkel www.finas.nl
Digitale nieuwsbrief
Gratis opzegservice
Maandbetalingsregeling

Kwaliteitswaarborgen Finas Adviesgroep
Erkend Hypotheek adviseur
NVHP Erkend Hypothecair planner

Adfiz
Registeradviseur in Assurantiën

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Overige informatie
Dienstverleningsdocument

Klachtenregeling

Op onze website www.finas.nl kunt u de bovengenoemde documenten vinden. Heeft u geen internet bel dan met ons en
wij zorgen er voor dat u de documenten per post ontvangt.
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Finas maandbetalingsregeling
Herkent u onderstaande grafiek en heeft u ook last van verzekeringspremies welke op het verkeerde moment van het jaar
betaald moeten worden. Wij hebben voor u de oplossing, kies vandaag nog voor de Finas maandbetalingsregeling en u
raakt deze vervelende pieken in uw maandelijkse uitgaven kwijt.

Let op bovenstaand overzicht is slechts een reken voorbeeld, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Voordelen voor u!
•

Datum incasso zelf te kiezen

•

Automatische incasso, dus betaal gemak

•

Geen pieken meer in uw maandelijkse uitgaven

•

Eén vast maandbedrag voor uw verzekeringen welke via Finas Adviesgroep zijn gesloten

•

Jaarlijks betalingsoverzicht

Heeft u elders nog verzekeringen lopen, vraag dan naar onze voorwaarden om deze verzekeringen mee te nemen in uw Finas
maandbetalingsregeling

Heeft u nog geen Finas maandbetalingsregeling?
Bel (0317) 46 58 09 voor het aanvragen van het persoonlijke Finas voorstel.
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