
 

NA ONAFHANKELIJK ONDERZOEK VOLGT VERLENGING KEURMERK FINANCIËLE 

DIENSTVERLENNG 

 

Kwaliteitsstempel voor De Financiële 

Wooncoach 
 

De Financiële Wooncoach blijft in het bezit van het Keurmerk Financiële 

Dienstverlening. Dit stempel onderstreept de kwaliteit van de dienstverlening 

van De Financiële Wooncoach in Helmond en Eindhoven. Het certificaat staat 

onder meer voor deskundig advies, duidelijke afspraken en financiële zekerheid. 

 

De Financiële Wooncoach is sinds 2016 houder van het Keurmerk Financiële 

Dienstverlening. “Dat we die status behouden is voor ons een bevestiging van het niveau 

van onze dienstverlening”, zeggen Mark Sanders en Bas Verbakel, eigenaren van De 

Financiële Wooncoach BV. “Het bewijst dat we staan voor de klant: om die te verzekeren 

van betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk advies. Dat staat nu zwart op wit. We zijn 

er trots op, dat een onafhankelijk en gerenommeerd bedrijf als SVC Compliance ons 

opnieuw dit Keurmerk toekent.” 

 

Bij De Financiële Wooncoach, gevestigd aan Hoofdstraat 155 te Helmond en Aalsterweg 

134 C te Eindhoven, zorgen 5 medewerkers voor het ontzorgen van klanten op het 

gebied van advies en bemiddeling in Financiële producten zoals bijvoorbeeld hypotheken, 

levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheid- en schadeverzekeringen voor particulieren 

en bedrijven. Van de bijna 7.000 onafhankelijke kantoren die zich in Nederland 

bezighouden met financiële dienstverlening beschikken er maar 50 over een Keurmerk-

certificaat. 

 

Uitvoerig onderzoek 

SVC Compliance verstrekt het Keurmerk pas na uitvoerig bedrijfsonderzoek. Zo is een 

bezoek gebracht aan De Financiële Wooncoach, zijn adviesdossiers nauwkeurig onder de 

loep genomen en zijn diverse documenten op juistheid gecontroleerd. Denk bijvoorbeeld 

aan diploma’s, vergunningen, procedures, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en 

aansluiting bij het officiële klachteninstituut Kifid. 

 

In het onderzoek is verder gekeken naar de kwaliteit van eerdere adviesrapporten, de 

mate waarin die aansluiten bij de persoonlijke omstandigheden van klanten en de risico’s 

die klanten lopen. Andere criteria voor een Keurmerk-certificaat zijn: heldere afspraken 

over de kosten en de dienstverlening, vergelijking van financiële producten en 

duidelijkheid van het advies. 

 

 

 

 



 

 

Reactie Auditor 

De auditor is in zijn rapport enthousiast over de wijze waarop De Financiële Wooncoach 

omgaat met nazorg na het sluiten van producten ook dan houden zij intensief contact met de 

klant (score 5 van 5 Excellent) alsmede ook hoe er wordt omgegaan met betrouwbaarheid 

omdat alle adviseurs zijn aangesloten bij een tuchtrecht (score 5 van 5 Excellent). 

 

Nieuw onderzoek 

Het Keurmerk-certificaat is maximaal 24 maanden geldig. Alleen na een nieuw onderzoek van 

SVC Compliance – én een positief eindoordeel – wordt het certificaat verlengd. Het rapport is 

afgegeven onder nummer 2018  076701. 

 

 


