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 ‘Getallen geven niet alles prijs...
  ...de adviseur doet de rest’

De ondergetekenden:

in aanmerking nemende dat:

Wilkens & Partners een standaard opdracht tot financiële dienstverlening heeft verstrekt dan wel zal verstrekken aan 

Wilkens & Partners heeft geconcludeerd dat de door     gegeven opdracht van een 
dermate complexe aard is dat de voorwaarden gesteld in een standaard Opdracht tot Dienstverlening niet afdoende 
zijn;

Wilkens & Partners op grond van gegeven opdracht graag d.m.v. dit document de gradatie van de complexiteit wil 
aangeven;

Wilkens & Partners de overeengekomen diensten zullen verlenen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat:

De genoemde kosten in de standaard Opdracht tot Dienstverlening zullen worden verhoogd met €   
om de extra uren en werkzaamheden te kunnen verantwoorden;

•
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   volledige medewerking zal/zullen geven aan dossieropbouw door o.a. tijdige 
aanlevering van benodigde stukken, om te voorkomen dat het aanvraagproces wordt verstoord.

Akkoord te zijn met de bovengenoemde extra kosten;
Volledige medewerking te geven om het aanvraagproces niet onnodig te verstoren, vertragen of te onderbreken;
Elk jaar, voor drie aaneensluitende jaren en tegen gereduceerd tarief (tenzij adviseur anders met   
   overeenkomt), Wilkens & Partners de gegevens te verschaffen om Wilkens & 
Partners in staat te stellen de financiële positie van      te monitoren, met als doel de 
door de geldverstrekker geaccordeerde explainsituatie te kunnen toetsen. 

Voorts verklaart / verklaren       zich ervan bewust te zijn dat de gegeven opdracht van 
zeer complexe aard is, welke complexiteit van invloed is op de haalbaarheid dan wel tijdige haalbaarheid 
van de opdracht. Dit aangezien Wilkens & Partners hiervoor uitsluitend een inspanningsverplichting heeft 
en geen resultaatverplichting.

Getekend te Dronten,  op   , in aanmerking nemende de hierboven genoemde voorwaarden,

Mevr.

Handtekening Handtekening

Mevr.

   elk jaar voor een periode van drie aaneensluitende jaren hun financiële situatie 
opnieuw laten toetsen door Wilkens & Partners.
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Verklaren:
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