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Geniet nu zorg voor later! 

 
Dienstenwijzer 
 

 informatie 
 Legal & Trust is een onafhankelijk financieel adviesbureau. 

Wettelijk zijn wij verplicht u de volgende informatie te geven 
voordat wij een financieel product aanbieden. 
 

Naam & adres 

Legal & Trust, Kloosterstraat 6 4901HS Oosterhout, 

Tel; 0162-430300 mobiel; 06-24929303 

info@landt.nl / www.landt.nl 

KvK nummer;20106901  

 

Registratie AFM 

Legal & trust is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële 

Markten onder nummer 12011980 

 

wat kunnen wij voor u doen? 

Legal & trust heeft vergunning om de volgende producten te 

adviseren en/of verkopen; 

 

-Hypotheken  

-consumptief krediet  

-Lijfrentes 

-Banksparen 

-Leven- en schadeverzekeringen 

-Spaarrekeningen  

-Betaalrekeningen & elektronisch geld 

-vermogenadvies 

 

Verder kunt u terecht voor 

 -financiële analyse;  
 wij kunnen voor u berekenen hoeveel inkomen u heeft op 

pensioendatum, wat de financiële gevolgen zijn bij 
arbeidsongeschiktheid en/of overlijden. 

  
Klachten 
Uiteraard doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van 

dienst te zijn. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn laat ons 

dat dan zo snel mogelijk weten. Wij zullen onze uiterste best 

doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. 

Bent u ontevreden over de afhandeling van de klacht, dan kunt 

u dit melden aan; 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid 

Postbus 93257, 2509 AG  Den Haag 

telefoon  070-333 8 999 

website:www.kifid.nl 

 Ons aansluitnummer 300.003423 
 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviesvrij 

Legal & trust is volledig vrij in het aanbieden van Producten. 

 

Beslisvrij 

Geen enkel ander bedrijf of persoon heeft een aandeel of 

zeggenschap in ons bedrijf. 

 

 wijze van beloning 
 Voor complexe producten worden wij vanaf 2013 nog maar op 

1 manier beloond voor ons werk. Door middel van een 
rechtstreekse factuur van ons naar u. Het kennismaking gesprek 
is een investering van ons kant om te beoordelen wat en of wij 
iets voor u kunnen betekenen. 

 Wij informeren u tijdens dit gesprek over de kosten. 
         

Op al onze diensten en werkzaamheden zijn Algemene 

voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze 

Algemene voorwaarden ontvang u van ons voordat wij voor u 

aan het werk gaan. Deze voorwaarden kunt u ook per mail 

ontvangen of downloaden van onze website. 

 
  

Tenslotte 
Als klant van Legal & Trust krijgt u deskundig advies, begeleiding 
en échte persoonlijke aandacht.  
U heeft één aanspreekpunt (Bram Stukje) en indien u belt, géén 
doolhof van belmenu’s en doorschakelen, maar neemt er 
gewoon iemand de telefoon op. 
Door klant te worden van Legal & Trust biedt u ons de 
mogelijkheid mee te werken aan een betere wereld voor mens 
en dier.  
Bij iedere transactie doneert Legal & Trust een deel van haar 
bemiddelingsfee aan de Stichting WSPA.  
Deze organisatie zet zich in voor betere leef omstandigheden 
voor dieren wereldwijd. 
 

http://www.landt.nl/
http://www.kifid.nl/

