Wist je dat …
S&A Adviesgroep BV is gestart in 1996 door de broers Harrald en Jurjen Snater?
Wij werken vanuit onze kantoren in Alkmaar en Medemblik en ons richten op particuliere
klanten en ondernemers.
Wij graag een langdurige relatie met je opbouwen waarbij wij je
persoonlijke financiële coach zijn, zowel nu als later?
Ons kantoor aan alle vergunning- en diploma vereisten van de WFT en AFM voldoet?
Wij beiden Erkend Hypotheekadviseur zijn? Wij werken conform de SEH Beroepscode,
waardoor je bent verzekerd van onze vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit.
Wij naast financieel adviseur ook als trainer/docent/coach verbonden zijn aan diverse
opleidingsinstituten in de financiële branche? Dit betekent dat wij andere financieel
adviseurs van banken en tussenpersonen trainen op het gebied van de laatste (fiscale)
wijzigingen. Hierdoor zijn wij dus uitstekend op de hoogte van de allerlaatste
ontwikkelingen in onze continu veranderende branche.
Wij veel waarde hechten aan een totaaladvies waarbij je jouw specifieke wensen, behoeften
en doelstellingen ook daadwerkelijk ziet terugkomen in ons voorstel?
Echt persoonlijk financieel maatwerk dus!
Wij provisieloos werken en dus alleen onze advieskosten bij jou in rekening brengen.
Wij ontvangen dus geen provisie van banken en/of verzekeraars.
Hierdoor kan je er op vertrouwen dat je een geheel objectief, deskundig en volstrekt
onafhankelijk advies ontvangt.
Wij middels ons heldere S&A Stappenplan het gehele (Hypotheek)dossier samen met jou
stapsgewijs doorlopen? Je weet dus precies welke handelingen verricht worden.
Onze totale dienstverlening uit de volgende stappen bestaat?
Kennismaken – wat kunnen we voor elkaar betekenen.
Inventariseren –je wensen, behoeften en doelstellingen duidelijk in kaart brengen.
Analyseren – verwerken van alle gegevens tot een passende invulling.
Adviseren – volledig advies uitwerken met productinvulling op basis van de analyse.
Bemiddelen – het aanvragen van producten en afhandelen gehele aanvraagtraject.
Nazorg – wij zorgen voor een blijvend passend advies.

Je kunt dus met een gerust hart zaken doen met S&A Adviesgroep BV.
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