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ONTDEK HET GEMAK EN DE SERVICE VAN
CFSN KREDIETENDESK

Wij zijn CFSN Kredietendesk!
Dé onafhankelijke serviceprovider van Nederland



Wie zijn wij?
Met minder inspanning een beter rendement!

CFSN Kredietendesk is een Financieel Service Center voor het mid- en backoffice-proces uitsluitend gericht op 
het gebied van consumptief krediet, financial lease en MKB krediet (waaronder werkkapitaal).
De rol van het intermediair zal vanwege de groeiende woningmarkt steeds meer verschuiven van bemiddelaar
naar adviseur. Consumenten dienen vaak snel te beslissen of ze een hypotheek kunnen krijgen op hun 
gevonden droomhuis. 

Om aan de wensen van uw klant tegemoet te komen, zult u zich als adviseur ons inziens meer dienen te 
focussen op uw adviestaak en overtollige ballast, zoals administratieve werkzaamheden, uitbesteden aan een 
serviceorganisatie. Wij zijn daarop ingericht, hebben contacten met alle beschikbare banken en wij zetten o.a. 
fors in op innovatie, efficiency, digitalisering en marketingondersteuning. Vanwege onze kennis van zaken, 
ervaring en goede contacten met de banken is er vaak meer mogelijk dan wanneer u zelf dit traject gaat 
doorlopen.

Meerdere van onze medewerkers hebben bij banken, maar bovenal ook bij assurantie- en hypotheekkantoren
gewerkt en weten hoe het hypotheek- en kredietproces en de afwikkeling met cliënten in zijn werk gaat. Zij zijn
daarom in staat u optimaal te assisteren en weten wat de belangen van u en uw cliënt zijn. Daarnaast willen 
wij meer voor het intermediair betekenen dan alleen de verwerking van kredietaanvragen. Wij zijn uw 
algemene kenniscentrum, maar ook steunen wij u om te voldoen aan wet- en regelgeving (compliance/Wft), 
op het gebied van marketing met een marketing portaal, het ter beschikking stellen van intermediaire 
(commerciële) software applicaties en een opleidingen-arrangement met forse korting op alle opleidingen, 
Permanent Actueel programma en Wft examens. 

Gemak en efficiency!
Één loket voor toegang tot alle aanbieders in Nederland

U heeft via CFSN Kredietendesk één loket voor toegang tot alle relevante aanbieders in Nederland. Met CFSN 
voldoet u daarmee aan uw onafhankelijkheid en objectiviteit zoals u in uw DVD waarschijnlijk heeft
aangegeven. U krijgt van ons dan ook meerdere offertes. Ú heeft het klantcontact en bepaalt samen met uw
cliënt wat een passende lening is. Door middel van een uiterst fraai en compleet portefeuille- en 

provisieoverzicht heeft u maandelijks een goed inzicht in uw portefeuille.

“Adviseurs in staat stellen om bezig te zijn met hun vak, 
adviseren en klantwensen vervullen. Daar zijn wij voor! ”



Nog geen aanstelling bij CFSN Kredietendesk?
Waarom samenwerken met CFSN Kredietendesk:

» Een samenwerking is geheel kosteloos en vrijblijvend 
» Een beter rendement dan bij een rechtstreekse aanstelling
» Via CFSN voldoet u aan de wettelijke norm inzake uw onafhankelijkheid
» Vanuit uw hypotheekadviespakket óók efficiënt een krediet aanvragen
» U krijgt de beschikking over een modern en informatief extranet 
» De voordelen van een kleine organisatie én de voordelen van de grootste serviceprovider
» Tussentijds meldingen ontvangen bij een statuswijziging van een dossier

Dé Serviceprovider van Nederland!
Voor kredietproducten is CFSN Kredietendesk uw ideale partner. Via Bureau DFO zijn 
wij door 560 intermediairs beoordeeld met een 8,6. Daar zijn wij trots op!

Ondersteuning & Support
Als Financieel Service Center zijn wij uw verlengstuk 
en behartigen uw belangen en die van uw cliënten. 
Wij zijn de enige onafhankelijke serviceprovider in 
Nederland die zich uitsluitend bezig houdt met het 
ondersteunen en begeleiden van uw consumptieve 
en zakelijke financieringsvraagstukken.

Mijnleenadvies
MijnLeenadvies is een gebruiksvriendelijke applicatie 
om u als intermediair te ondersteunen in uw 
adviesproces. Op deze wijze wordt u stap voor stap 
door het adviestraject voor consumptief krediet 
geloodst, zodat u aan wet- en regelgeving kunt 
voldoen.

Adviesbox en Finix
CFSN is opgenomen in Adviesbox en Finix. Wanneer 
u CFSN activeert in uw hypotheekpakket kunt u heel 
efficient met een paar muisklikken meerdere 
kredietoffertes aanvragen. Wij geven u vervolgens 
van meerdere kredietaanbieders een voorstel 
retour, zodat u het best passende voorstel kunt 
aanbieden aan uw klant.

Marketingsondersteuning
Wij ondersteunen u met uw marktbewerking door 
een volwaardig online marketingportaal aan te 
bieden. Met een paar muisklikken bestelt u o.a. 
mailings, voorbedrukte full color flyers, bijsluiters 
en posters inclusief uw huisstijl en bedrijfsgegevens. 
Daarnaast bieden wij maatwerkoplossingen voor al 
uw marketingactiviteiten.

Intermediair software
Naast MijnLeenadvies hebben wij speciaal voor het 
intermediair software ontwikkeld die u kunt 
gebruiken in uw dagelijkse adviespraktijk. Zo kunt u 
kosteloos beschikken over een aanvraagformulier 
voor uw website die u kunt koppelen aan ons 
extranet. Daarnaast bieden handige rekentools u 
nog meer gemak en efficiëncy.

Financiële opleidingen
Met opleider Lindenhaeghe zijn wij een arrangement 
aangegaan om u en uw medewerkers optimaal te 
kwalificeren. Via CFSN kunt u op uw 
opleidingskosten besparen door aantrekkelijke 
kortingen te ontvangen. Met CFSN Academy sluiten 
wij hierop aan door uw kennis en vaardigheden in de 
praktijk te verdiepen.



Bezoekadres
Demmersweg 21, 7556 BN Hengelo (OV)

Postadres
Postbus 574, 7550 AN Hengelo (OV)

Telefoon:  088-237 60 60
Fax:  088-237 60 61
E-mail: info@cfsn.nl
website: www.cfsn.nl

Benieuwd naar onze medewerkers? 
Ga naar: www.cfsn.nl/over-ons/medewerkers.html

Bent u nieuwsgierig geworden?
Wij dagen u uit het eens met ons te proberen!



Aanstellingformulier intermediair

Aanhef:           Voornaam:       Achternaam:

Telefoon:          Mobiel:

E-mail contactpersoon:         E-mail algemeen:          

E-mail directie:          E-mail portefeuille- en provisieoverzichten:       

IBAN-nummer voor provisiebetalingen:

Wilt u ook een licentie ontvangen voor MijnLeenadvies? 
Is er ooit aan u of een aan u gelieerde entiteit een agentschap geweigerd of opgezegd?

Contactgegevens

De heer          Mevrouw

Ja          Nee
Ja          Nee

S.v.p. documenten bijvoegen

Legitimatiebewijs bevoegde pers(o)on(en)      KvK-uittreksel       Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Graag dit formulier (inclusief additionele stukken) mailen naar salessupport@cfsn.nl

Heeft u nog op- of aanmerkingen

Toelichting

“Hierbij gaat u akkoord dat de bovenstaande gegevens juist zijn. Er zal een door de Wft verplichte screeningsprocedure worden doorlopen in het kader van aan 

hem/haar toevertrouwde- en vertrouwelijke persoonlijke gegevens (mede) in het kader van kredietbemiddelingsactiviteiten. Tevens verklaart intermediair in zijn 

geheel te voldoen aan de eisen die de Wft en andere wetgeving (b.v. Bgfo3, Wet op de privacy etc.) aan haar stelt.”

Ik ga akkoord met het onderstaande

Statutaire tenaamstelling: 

Handelsnaam:

Straat:          Nummer:      Toevoeging:

Postcode:                 Plaats:

KvK-nummer(s):

Algemene gegevens


	Handelsnaam: 
	Staturaire tenaamstelling: 
	Straat: 
	Nummer: 
	Toevoeging: 
	Postcode: 
	Plaats: 
	KvK1: 
	KvK2: 
	KvK3: 
	Voornaam: 
	Achternaam: 
	Telefoonnummer: 
	E-mail contactpersoon: 
	E-mail directie: 
	E-mail portefeuille: 
	E-mail algemeen: 
	Mobiel: 
	IBAN: 
	Op- of aanmerkingen: 
	Aanhef: Off
	Mijnleenadvies: Off
	Ontzegging: Off
	Akkoord: Off


