
AFM/Kifid 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten, op het gedrag, dat de wet en de regels worden 
nageleefd en controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. De AFM is onafhankelijk maar is wel verbonden met 
de overheid. De minister van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemt het bestuur. Wij beschikken over een AFM vergunning 
waarmee wij u mogen adviseren over de volgende financiële diensten en producten: 
• Levensverzekeringen; 
• Hypothecair krediet;
• Consumptief krediet;
• Elektronisch geld;
• Spaarrekeningen; 
• Betaalrekeningen;
• Adviseren en óf orders ontvangen en doorgeven met betrekking tot deelnemingsrechten in

beleggingsinstellingen.

Het vergunning nummer van New Finance is: 12019282. 

Om over een AFM vergunning te kunnen beschikken, dient een relevante opleiding te zijn gevolgd en onderhouden te zijn met 
permanente educatie. Het toezicht van de AFM brengt met zich mee dat wij tevens zijn aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële 
Diensten (KIFID) onder nummer 300.013715. Heeft u een klacht over onze dienstverlening die niet naar uw wens wordt opgelost, kunt u 
zich tot het KIFID wenden.  

FFP 
De Federatie Financieel Planners (FFP) is de beroepsvereniging van financieel planners en telt ruim 3.500 leden. 
De financieel planners die zijn opgenomen in het FFP certificeringsregister onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid 
en ervaring. Hij of zij heeft de HBO opleiding tot gecertificeerd financieel planner doorlopen en zijn vakbekwaamheid onderhouden door 
jaarlijkse permanente educatie; alleen zij mogen het CFP-Keurmerk en de CFP titel gebruiken.  

Autoriteit Persoonsgegevens 
De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder toezicht vallen diverse activiteiten, 
zoals onderzoek doen en privacy klachten behandelen. New Finance is geregistreerd bij de AP onder nummer m1557807.  

Aansprakelijkheid 
Mocht ondanks onze zorgvuldigheid uw belang geschaad zijn en u heeft schade ondervonden waar wij aansprakelijk voor worden 
gesteld, beschikken wij over een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

‘Voor zuiver en helder financieel advies’ 
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