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Van Leusen Financieel Bewust Zijn (FBZ) is een financiële dienstverlener, die zich inzet voor
ondernemers, bedrijven, ondernemingsraden en particulieren.
U kunt bij FBZ terecht voor financieel advies, planning en coaching, een financiële checkup, voor
een Persoonlijk Jaarverslag® enz.
Specialisme: mens èn geld
De kracht van FBZ zit in de bijzondere combinatie van aandacht voor zowel het cijfermatige als
voor de mens.
Omgaan met geld, kansen en onmogelijkheden heeft alles met emoties te maken. Wouter van
Leusen kan goed omgaan met gevoelens van zijn cliënten en zet die zonodig in perspectief. Hij
helpt u graag uw kansen te benutten. Het blijkt dat er vaak meer mogelijk is dan u denkt. Zo
kunnen dromen uitkomen en doelen gehaald worden.
Wouter gaat graag een langere relatie aan met zijn cliënten. Want hoe beter u en FBZ op elkaar
ingespeeld zijn, hoe meer u daarmee uw voordeel kan doen.
Keuze van aanbieders
Als u producten nodig heeft, kan Wouter van Leusen adviseren en bemiddelen.
Desgewenst maakt FBZ een selectie voor u uit de grote hoeveelheid financiële producten bij de
diverse aanbieders. De gebeurt op basis van uw vraag en andere factoren, zoals: ervaring, prijs,
kwaliteit van de voorwaarden, performance van de beleggingsfondsen. Ook de ervaring met een
maatschappij wanneer die daadwerkelijk met een uitkering moet komen, wordt meegewogen. Op
verzoek krijgt u een overzicht van de dienstverleners waarmee FBZ voor u zaken doet, met daarbij
de geruststelling dat ook de kleine lettertjes gelezen zijn.
Uw inbreng
Om uw belangen op financieel gebied optimaal te kunnen behartigen, heeft FBZ juiste en volledige
informatie van u nodig . De waarde van het advies valt en staat met de kwaliteit van uw inbreng.
Het is daarom in uw belang dat u FBZ steeds tijdig informeert over relevante veranderingen in uw
situatie. Hierbij valt te denken aan: gezinsuitbreiding, samenwonen, trouwen, scheiden, overlijden,
verhuizen, wijzigen van de bestemming van uw woning, verandering van uw beroep en belangrijke
veranderingen in uw inkomen, enz.
Eigendomsverhouding
Van Leusen Financieel Bewust Zijn is een zelfstandige onderneming. Het eigendom berust volledig
bij Wouter van Leusen. Geen enkele bank, verzekeraar of aanbieder van financiële producten heeft
een aandeel in zijn onderneming. Hij kent geen verplichtingen naar deze partijen.

Honorarium
FBZ is voorloper in de financiële wereld door de bijzondere aanpak en door volstrekte
onafhankelijkheid van welke aanbieder van financiële producten dan ook. U en uw belangen staan
voorop. U weet tevoren waaraan u toe bent, want alle tarieven zijn transparant.
Een aantal diensten voert FBZ uit op basis van een uurtarief. Ook is het mogelijk diensten in de
vorm van een abonnement te krijgen tegen een vooraf vastgestelde vergoeding. Daarnaast kan de
beloning -nog steeds- bestaan uit provisie die een aanbieder geeft. FBZ verrekent dat bedrag
uiteraard met u.
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing zie
www.financieelbewustzijn.com/algemenevoorwaarden.pdf.
Autoriteit Financiële Markten
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening
van onder meer financieel adviseurs. FBZ is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12019386. Het
register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl
Door deze officiële registratie heeft de AFM Wouter van Leusen vergunning gegeven te adviseren en
te bemiddelen in financiële producten van diverse aanbieders, te weten:
• Levensverzekeringen
• Hypothecair krediet
• Schadeverzekeringen
• Spaarrekeningen en betaalrekeningen
• Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
• Elektronisch geld
• Consumptief krediet
Eventuele klacht
Tevreden cliënten hebben en houden staat bij FBZ voorop. Het werk is te vergelijken met topsport.
Mocht u toch een klacht hebben, dan vraagt Wouter van Leusen u hem tijdig en rechtstreeks
daarover te informeren. Hij vertrouwt erop daar samen met u uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt
u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit is een onafhankelijke stichting die uw
klacht kan beoordelen zonder dat er kosten aan verbonden zijn.
FBZ heeft aansluitnummer: 333.013661.
KiFiD
Postbus 93257
Telefoon: 0900 -35 52 248
2509 AG DEN HAAG
www.kifid.nl

