
Huisnr.

Gegevens bemiddelaar 

Achternaam Geboortedatum

Handelsnaam 

Adres

Postcode

Zakelijk emailadres 

Telefoonnummer

KvK-nummer

Wft-vergunningnummer 

Zakelijk IBAN (indien van toepassing)

Bestuurder(s)     

Eerste bestuurder

Tweede bestuurder

Derde bestuurder

Verloop van de samenwerking

  Initialen

Plaats

Rechtstreeks met Florius

Via een ketenorganisatie die samenwerkt met Florius namelijk: 

Via een service provider die samenwerkt met Florius namelijk:

Gewenste samenwerking

Wft-(deel)vergunningen en activiteiten bemiddelaar 
De bemiddelaar is in het bezit van de volgende Wft-(deel)vergunningen

Adviseren én bemiddelen in hypothecair krediet          
Adviseren én bemiddelen in spaarrekeningen
Adviseren én bemiddelen in vermogen
Adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen

 De bemiddelaar biedt onafhankelijke advies- en bemiddelingsdiensten aan en dit blijkt ook uit de Vergelijkingskaart

Ja     

Nee  

V2
02
30
4

Vul dit aanvraagformulier digitaal in, print het formulier, onderteken het en mail het naar Channelmanagement@florius.nl 
Bij het indienen van dit aanvraagformulier moet u alle relevante stukken meesturen.
Zie toelichting op pagina 2.

Aanvraagformulier Samenwerken

Ja     

Nee  

Florius: een handelsnaam van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. Handelsregister 08024285



Toelichting
Nog op te sturen stukken die meegestuurd moeten worden om de samenwerking te realiseren

Een recente Vergelijkingskaart zoals u deze in uw dienstverlening naar klanten hanteert conform het format van de AFM;        
Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle bestuurders van uw onderneming;
Indien van toepassing ontvangen wij ook graag een kopie afschrift van uw zakelijke IBAN (niet ouder dan 2 maanden).

Florius: een handelsnaam van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. Handelsregister 08024285V2
02
30
4

Acceptatie samenwerkingsvoorwaarden en ondertekening

Hierbij gaat de bevoegde bestuurder(s) akkoord met de inhoud van de samenwerkingsvoorwaarden (april 2022) en 
het distributiebeleid, en verklaart zij dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en ondertekend. Tevens 
gaat u ermee akkoord dat Florius een screening uitvoert als onderdeel van de aanvraagprocedure.

Datum en plaats:  te 

Naam: Naam: 

Handtekening:

…………………..………………

Datum en plaats:  te 

Handtekening:

…………………..………………

Disclaimer: Aan het invullen en versturen van dit (ingevulde) aanvraagformulier kunt u geen rechten ontlenen. Het invullen en versturen van dit 

aanvraagformulier geeft dan ook op voorhand geen recht op een samenwerking met Florius. 

Functie: Functie: 

Activiteiten ten aanzien van zakelijk vastgoed
Wanneer uw onderneming zakelijke vastgoedactiviteiten onderneemt moet u dit aan ons meedelen via dit formulier. U moet dit in elk geval 
doen wanneer uw onderneming actief is op het gebied van projectontwikkeling in de zakelijke vastgoedsector en/of financiering van 
beleggingsobjecten of ontwikkelingsprojecten in de vastgoedsector en/of beleggingen in de vastgoedsector. 

Ja, de bemiddelaar verricht zakelijke vastgoedactiviteiten

Nee, de bemiddelaar verricht geen zakelijke vastgoedactiviteiten 
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