
Ledenvoordelen

 ê Adfiz Inventarisatiemodel AOV-advies: Adfiz heeft samen met de AFM een inventarisa-
tiemodel AOV advies ontwikkeld. Deze is voor de hele markt beschikbaar, extra voor leden een 
slimme digitale variant. 

 ê Objectieve vergelijkingssoftware: 20% korting op de objectieve vergelijkingssoftware 
van MoneyView. Deze korting geldt voor alle programma’s van Selector, Advisa en Aequote.

 ê Verzekeraars benchmark: Gratis inzicht in prestaties van aanbieders met het  Adfiz 
Prestatie Onderzoek (waarde  €2.650,- excl BTW).  Welke verzekeraar werkt het snelst, maakt 
de minste fouten, is het meest flexibel, denkt het beste mee met je klant?

 ê Gebruik modelcontracten: Als een klant voor jou kiest is het verstandig duidelijke 
afspraken te maken over je dienstverlening en de beloning. We hebben voor leden een aantal 
modelcontracten aangemaakt.

 ê Voldoen aan wet- & regelgeving: Als financieel adviseur weet je hoe je jouw klanten 
wilt helpen. Je wilt daarom weten welke ruimte er is voor maatwerk en een eigen stijl. Met het 
Wft-portaal weet je in iedere situatie precies wat de Wft van je verlangt.

 ê Automatisch Plus-abonnement: Voor al je ondernemersvragen toegang tot de MKB-ser-
vicedesk. Gratis uitgebreid (juridisch) advies, korting en voordelen op diensten en producten 
en gratis deelname aan MKB-events. 

 ê Eerste hulp bij SWO: Meer dan 60 beoordeelde samenwerkingsovereenkomsten. Zo weet 
je precies waar je op moet letten in de samenwerking met verzekeraars.

 ê Ondernemersscan: een praktische ondernemersscan voor financieel adviseurs. Met als 
resultaat een rapport op maat, waarin de mate van strategische fitheid van een onderneming 
wordt aangegeven. In hoeverre ben jij klaar voor de toekomst?

 ê Lindenhaeghe: Adfiz-leden krijgen 10% korting op het hele assortiment van Lindenhaeghe. 
Hieronder vallen onder andere opleidingen, trainingen, PE, PA, etc.

 ê Edmond  Halley: Adfiz leden krijgen 30% korting op alle opleidingen, workshops en  
coaching van  Edmond  Halley.

 ê Doorlopend klantonderzoek: Met advies.tevreden.nl heeft Adfiz het voor al haar leden 
mogelijk gemaakt op deze ontwikkeling in de markt aan te sluiten. Met Adfiz Freemium zet je 
de eerste stap om optimaal gebruik te maken van reviews en ratings. Ben je op zoek naar meer 
functionaliteit? Bekijk dan de mogelijkheden van Adfiz Start of Adfiz Upgrade.

 ê Totaaloplossing digitale klantcommunicatie: 10% korting op een moderne totaal-
oplossing voor je digitale klantcommunicatie via Informeert.nl. Informeert.nl biedt een altijd 
actuele en moderne website, nieuwsbrieven en bezoekersinsights.

 ê Smartphone app met exclusieve Adfiz korting. 40% korting op de maandelijkse 
kosten. Met behulp van deze app kunnen je klanten snel en simpel schade melden en foto’s 
doorsturen.

 ê Gebruik content uit de Adfiz communicatie-box. Door handig te combineren zet je je 
eigen klantcommunicatie kracht bij zonder extra ontwikkelkosten. Volop gratis artikelen om te 
delen, zoals video’s, infographics, teksten en social media berichten.
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