Bestelformulier
Graag neem ik een abonnement* op
Complete pakketten:
Alle pakketten bestaan uit de complementaire Advisa en AeQuote modules. prijzen zijn per maand en exclusief BTW

Hypotheken compleet: Annuïtair, Lineair, Aflosvrij, Spaarhypotheken,Beleggingshypotheken, ORV en Woonlasten

€ 81,82 per maand

Oude Dag compleet: Lijfrente opbouw beleggen, -sparen zowel premie als koopsom en DIL en DIP

€ 81,82 per maand

AOV compleet: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en Woonlastenverzekeringen

€ 36,36 per maand

ORV compleet: Overlijdensrisicoverzekeringen

€ 32,23 per maand

Losse modules:

Advisa Online

Alle Advisa en AeQuote modules zijn € 22,50 per stuk met uitzondering van de Advisa Hypotheken
module, die bedraagt € 36,36 per stuk per maand exclusief BTW.

AeQuote Online

Inclusief Kennisbank
en HypoBieb

Hypotheken
Overlijdensrisicoverzekeringen
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Woonlastenverzekeringen
Direct ingaande lijfrentes
Direct ingaande pensioenuitkeringen
Lijfrente opbouw beleggen
Lijfrente opbouw sparen
Beleggingsrekeningen
Consumptieve kredieten

niet leverbaar

Spaarrekeningen en deposito’s

niet leverbaar

Ik betaal per maand

Ik betaal per kwartaal

Ik betaal per jaar en krijg 5% korting

Ik ben FIGLO klant en krijg 25% korting
* Abonnementen worden aangegaan voor de duur van één jaar en automatisch per jaar verlengd, behoudens opzegging met inachtneming van een opzegtermijn
van drie maanden voor contractsvervaldatum. Prijzen zijn exclusief BTW en gelden per maand.

Gelieve hier uw adres- en overige gegevens in te vullen:
Bedrijf:

AFM nummer:

Naam:

Algemeen e-mailadres:

Adres:

Aantal gebruikers**:

Postcode:

E-mail gebruiker(s):

Plaats:
Telefoonnummer:
**De licentieprijzen zijn per gebruiker. Omdat elke gebruiker eigen inloggegevens krijgt moeten unieke e-mailadressen opgegeven worden.

Abonnee machtigt MoneyView Research BV om het verschuldigde bedrag te incasseren via:
IBAN:
Naam rekeninghouder:

versie 20210601

Datum:

Handtekening:

U machtigt MoneyView om bovenstaande bedragen te incasseren totdat u deze machtiging intrekt. Geïncasseerde bedragen zijn abonnementsvergoedingen en worden
maandelijks, per kwartaal of jaarlijks per vervaldatum van het abonnement in rekening gebracht. Als u de machtiging wilt intrekken kunt u dit per e-mail laten weten aan
MoneyView (servicedesk@moneyview.nl).
Indien u het niet eens bent met een automatisch geïncasseerd bedrag kunt u dit storneren via uw eigen bank. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met
de voorwaarden die verbonden zijn aan automatische incasso’s en accepteert u de bijbehorende licentievoorwaarden. Gebruik is uitsluitend toegestaan voor toepassing
door financieel adviseurs in de eigen adviespraktijk. De licentievoorwaarden kunt u downloaden van moneyview.nl/voorwaarden.
Het ingevulde en ondertekende bestelformulier kunt u scannen en mailen naar servicedesk@moneyview.nl

e

