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uw eigen financieel adviseur

FinaNed Klantenservice

Succesvolle aanbeveling wordt beloond.
Geachte relatie,
Wij stellen het op prijs dat u interesse heeft getoond in FinaNed en zijn blij dat u tevreden bent over ons advies en onze
werkwijze. Denkt u dat onze persoonlijke aanpak ook waardevol kan zijn voor anderen? Maak dan gebruik van ons
onderstaande aanbod.
Verdien een bonus van  125,Wij bieden u als klant de mogelijkheid om FinaNed aan te bevelen bij mensen die u kent. Heeft u familie, vrienden of
kennissen die behoefte hebben aan lagere hypotheeklasten, een gratis pensioenanalyse, benutting van de overwaarde of
eerder stoppen met werken? Breng ze dan in contact met ons via de onderstaande klant-voor-klant kaart. Zodra uw
aanbeveling daadwerkelijk tot succes leidt, ontvangt u van ons een bonus van  125,-. Maar behalve deze directe blijk van
waardering hebben we nog meer voor u in petto...
Extra bonus van  500,Boekt u veel succes met uw aanbeveling van FinaNed bij bekenden? Dan belonen wij dat extra! Want zodra u vier effectieve
aanbevelingen heeft gedaan, bieden wij u - bovenop de  500,- die u inmiddels heeft verdiend - een extra bonus van nog
eens  500,-.
Gebruik de klant-voor-klant kaart
Iemand in contact brengen met FinaNed gaat heel eenvoudig. U gebruikt hiervoor de onderstaande klant-voor-klant kaart.
In het bovenste gedeelte vult u de gegevens in van de persoon bij wie u FinaNed aanbeveelt en in het onderste gedeelte
uw eigen gegevens. Heeft uw aanbeveling effect gehad, dan maken wij de bonus meteen over op uw giro- of bankrekening.
Wij wensen u veel succes!

Stuur deze bon
in een envelop
zonder postzegel naar:
FinaNed B.V.,
Antwoordnummer 2855,
1620 XS Hoorn.
Tel.: 0229-210911
Fax: 0229-274791

klant-voor-klant kaart
Nieuwe klant

naam					
adres
postcode/plaats
telefoon
Ik ben geïnteresseerd in:
O een pensioenanalyse
O eerder stoppen met werken

O een hypotheek
O oversluiten hypotheek
O benutten overwaarde

O beleggingen
O andere spaarvormen
O financieringen
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Aanbevolen door

naam					

®

m/v

m/v

adres
postcode/plaats
Stort mijn bonus op mijn giro- of bankrekening
Rekening nr.: _______________________ Bank: ________________________________
Gewenst aantal nieuwe aanbevelingskaarten: ________ stuks.

