
Wie zijn wij?
Libero Finance BV, handelend onder de naam Libero Financieel, is een onafhankelijke
adviesorganisatie op het gebied van hypotheken, verzekeringen en vermogensadvies.

Wat kunnen wij voor onze cliënten betekenen?
Libero Financieel helpt je bij het vinden van de beste financiering voor je eigen woning. Een 
eigen woning is een kostbaar bezit en het is soms een hele uitdaging om een woning te 
bemachtigen. Ook daarbij helpen we actief door onze samenwerking met Libero Aankoop, 
de grootste aankoopmakelaar van Nederland. Door een gedegen inventarisatie vooraf 
kunnen we exact aangeven welke financiële mogelijkheden je hebt om een woning aan te
kopen. We staan voor duurzaam financieel advies. Dat houdt in dat we niet alleen kijken 
hoe we je woning optimaal kunnen financieren, maar ook hoe we je woning zo duurzaam
mogelijk kunnen maken. Daar zijn ruime mogelijkheden voor die vaak onbenut blijven.
Samen maken we graag de wereld duurzamer. En het zorgt ook nog eens voor lagere 
energielasten. Ook tijdens de looptijd van de hypotheek zijn we je van dienst door proactief
in te spelen op kansen om lasten te verlagen.

Wij adviseren en bemiddelen in:

 inkomensverzekeringen
 schadeverzekeringen
 consumptief krediet
 hypothecair krediet
 vermogensopbouw
 spaarrekeningen

Wat verwachten wij van onze cliënten?
Om een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen waarborgen, dienen wij op de hoogte
te zijn van de persoonlijke en financiële situatie. We willen graag weten wie je bent zodat
we je op maat kunnen adviseren. Hoe completer de informatie, hoe beter we kunnen
inspelen op persoonlijke wensen en doelstellingen.

Hoe worden wij beloond?
Wij adviseren op basis van een vast tarief of uurtarief. Voor onze tarieven verwijzen we
naar onze website.



Toezicht
Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en hebben een inschrijving
in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Ons AFM vergunningsnummer is
12048441. Het WFT register is te raadplegen op www.afm.nl.

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele
verplichting hebben jegens banken, verzekeraars of andere financiële instellingen.
Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of
andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in
ons kapitaal.

Beëindiging relatie
Je hebt te allen tijde het recht om de relatie met ons te beëindigen. Je kunt ons of de
betreffende financiële instelling verzoeken om het beheer van lopende hypotheken of
andere financiële producten over te dragen aan een adviseur naar keuze.

Niet tevreden?
Voldeed onze dienstverlening niet aan de verwachtingen? Dan horen wij dat graag. Er
kan dan schriftelijk of telefonisch contact met ons opgenomen worden. Is er een klacht
over onze dienstverlening en komen we er samen niet uit, dan kun je je wenden tot het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (kifid). Ons aansluitnummer is 300.018136.
Voor meer informatie www.kifid.nl.

Bereikbaarheid
Via onderstaande gegevens zijn wij bereikbaar.

Libero Financieel
Nijverheidsstraat 5
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