
© Xilion B.V.                                                          Pagina 1 van 2 

Afspraken Xilion - AFM-vergunninghouders 

Oriëntatie- en koopfase 
 

KLANTINFORMATIE 

 

Artikel 2:80 Wet op het financieel toezicht, lid 1 

- Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële 

Markten verleende vergunning te bemiddelen. 

Artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, definitie bemiddelen 

- alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als 

tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake krediet, verzekering of 

ander financieel product tussen een consument en een aanbieder, of op het assisteren 

bij het beheer en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst. 

 

Op grond van bovengenoemde wetsartikelen heeft Xilion gekozen de klant door te verwijzen 

naar bestaande partijen, die beschikken over de vereiste AFM-vergunningen, onder de 

navolgende afspraken. 

 

1. Tussen Xilion en de AFM-vergunninghouders is een Opdrachtgever – Opdrachtnemer 

relatie aangegaan. 

 Opdrachtgever is Xilion die als bedrijfsactiviteiten het verschaffen van 

kapitaalopbouwplannen op basis van een Full-Serviceloket uitoefent. 

 Opdrachtnemer is de AFM-vergunninghouder, die als bedrijfsactiviteit het bemiddelen 

en adviseren van hypotheken, verzekeringen en betaalrekeningen uitoefent. 

 

2. Opdrachtnemer voert als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever, de 

werkzaamheden uit die vallen binnen het kader van zijn vergunningen welke inhoudt: 

 Contact met de klant m.b.t. hypotheek- en verzekeringaanvragen; 

 Afstemming met de Franse kredietverschaffer(s) en verzekeraar(s) namens de klant. 

 

3. Het staat Opdrachtnemer vrij om uit eigen verantwoordelijkheid, indien Opdrachtnemer 

dit noodzakelijk acht, nader inhoudelijk advies te verstrekken indien de klant hiermee 

instemt. 

 Deze adviezen worden door Opdrachtnemer rechtstreeks aan de klant gefactureerd. 

 

4. Het staat Opdrachtnemer vrij om haar overige diensten, die niet onder de 

bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtgever vallen, op verzoek van de klant aan te bieden. 

 Deze adviezen worden door Opdrachtnemer rechtstreeks aan de klant gefactureerd. 

 

5. Ter wille van de transparantie volgt op de volgende bladzijde de stappen die 

Opdrachtnemer opeenvolgend uitvoert. In de rol van contracthouder/opdrachtgever 

bewaakt Xilion de (grensoverschrijdende) processen. 
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