ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemeen
Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Adviseurs
aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH).
Een Adviseur is de persoon aangesloten bij de SEH die:
- opgenomen is in het register van Erkend Financieel Adviseurs, of
- opgenomen is in het register van Register Financieel Medewerkers, of
- geregistreerd is als aspirant Erkend Financieel Adviseur t.b.v. het
behalen van het Diploma Integraal Adviseren.
De aansluiting is persoonsgebonden.

Artikel 2

Afwijking van de voorwaarden ten gunste van de Adviseur is slechts
mogelijk indien dat schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.

Artikel 3

De meest recente versie van de algemene voorwaarden staat op de
website van de SEH: www.seh.nl.

Het registreren t.b.v. het behalen van het Diploma Integraal Adviseren
Artikel 4

De Adviseur die het Diploma Integraal Adviseren wenst te behalen meldt
zich bij de SEH aan. Na ontvangst van het registratieformulier en de
benodigde bijlagen wordt de Adviseur geregistreerd als aspirant Erkend
Financieel Adviseur. Vanaf het moment van registratie is de Adviseur
aangesloten bij de SEH en is hij/zij de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

Artikel 5

Om tot de opleiding Integraal Adviseren te worden toegelaten dient de
aspirant Erkend Financieel Adviseur:
- adviesbevoegd te zijn, dat wil zeggen de Adviseur beschikt over de
beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet (Wft diploma Adviseur
Hypothecair krediet) en heeft de benodigde periodieke PE-examens
behaald;
- direct voor aanvang van de opleiding ten minste gedurende een
aaneengesloten periode van een jaar de helft van de tijd klanten te
hebben geadviseerd over hun financiële positie, d.w.z. over
woningfinanciering, inkomensrisico’s of vermogen of een combinatie van
die onderwerpen.

Het Register Erkend Financieel Adviseur
Artikel 6

Aspirant Erkend Financieel Adviseurs die voldoen aan de vereisten
worden ingeschreven in het Register van Erkend Financieel Adviseurs. Dit
Register staat op de website van de SEH.

Artikel 7

Inschrijving in het Register Erkend Financieel Adviseur vindt plaats zodra
het Diploma Integraal Adviseren is behaald en de verklaring van
inschrijving is ontvangen. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee
maanden daarna, ontvangt de aanvrager een Erkenningscertificaat.

Artikel 8

Om in het Register ingeschreven te blijven dient de Erkend Financieel
Adviseur te voldoen aan het Reglement voor Permanente Educatie.

Indien een Erkend Financieel Adviseur niet langer voldoet aan het
Reglement voor Permanente Educatie, wordt hij/zij per 1 februari
volgend op het jaar waarin hij/zij aan dat Reglement had moeten
voldoen, automatisch overgeschreven naar het Register Financieel
Medewerker.
Artikel 9

Jaarlijks ontvangt een Erkend Financieel Adviseur die ingeschreven staat
in het Register Erkend Financieel Adviseur een Erkenningscertificaat.

Artikel 10

Het Erkenningscertificaat is geldig gedurende de op het certificaat
vermelde periode.

Rechten en plichten Erkend Financieel Adviseur
Artikel 11

De rechten en plichten van de Erkend Financieel Adviseur staan
beschreven in de Verklaring en de Beroepscode voor de Erkend Financieel
Adviseur. De Beroepscode staat onder Downloads op de website van de
SEH: www.seh.nl.

Het Register Financieel Medewerker
Artikel 12

In het Register Financieel Medewerker staan de Adviseurs ingeschreven
die aangesloten zijn bij de SEH, niet zijnde Erkend Financieel Adviseur of
aspirant Erkend Financieel Adviseur.

Artikel 13

Om in het Register Financieel Medewerker ingeschreven te worden dient
de Adviseur adviesbevoegd te zijn, dat wil zeggen de Adviseur beschikt
over de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet (Wft-diploma
Adviseur Hypothecair krediet) en heeft de benodigde periodieke PEexamens behaald.

Artikel 14

Inschrijving in het Register Financieel Medewerker vindt plaats op
verzoek van de Adviseur die voldoet aan artikel 13 en de verklaring van
inschrijving heeft ingediend.

Artikel 15

Inschrijving in het Register Financieel Medewerker vindt automatisch
plaats indien de Erkend Financieel Adviseur niet langer voldoet aan het
Reglement voor Permanente Educatie.

Wijzigingen
Artikel 16

De Adviseur is verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn/haar
persoonlijke en zakelijke gegevens via MijnSEH. MijnSEH is benaderbaar
via www.seh.nl.

Artikel 17

Indien de Adviseur geen informatie ontvangt als gevolg van niet actuele
persoonlijke en/of zakelijke gegevens, is de SEH daarvoor niet
aansprakelijk.

Jaarlijkse bijdrage
Artikel 18

De hoogte van de jaarlijkse bijdrage voor aansluiting bij de SEH wordt
vastgesteld door het bestuur van de SEH.

Algemene Voorwaarden SEH 2020

2

Artikel 19

De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd per kalenderjaar. Bij aansluiting na
1 juli van enig jaar wordt de helft van de jaarlijkse bijdrage in rekening
gebracht.

Artikel 20

De Adviseur is persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen van de
jaarlijkse bijdrage. Indien een derde de betaling voor een Adviseur
overneemt en de jaarlijkse bijdrage niet wordt voldaan, blijft de Adviseur
betalingsplichtig.

Betalingsverplichtingen
Artikel 21

De Adviseur dient binnen 15 dagen na de factuurdatum de jaarlijkse
bijdrage aan de SEH te voldoen.

Artikel 22

Bij niet tijdige betaling van de jaarlijkse bijdrage kan de SEH de betaling
ter invordering uit handen geven. In dat geval zullen de hieruit
voortvloeiende kosten geheel ten laste komen van de Adviseur.

Beëindigen aansluiting bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur
Artikel 24

Indien de Adviseur zijn aansluiting bij de SEH wil beëindigen, dient hij/zij
dit voor 1 december van enig jaar schriftelijk of per email kenbaar te
maken.

Artikel 25

De beëindiging van aansluiting is van kracht op het door de Erkend
Financieel Adviseur gewenste tijdstip doch uiterlijk op de eerste dag van
het kalenderjaar, volgend op de ontvangst van zijn/haar wens tot
beëindiging van de aansluiting.
De Adviseur is de jaarlijkse bijdrage verschuldigd tot en met het jaar
waarin hij/zij zijn/haar aansluiting bij de SEH beëindigt. Opzegging van
de aansluiting gedurende het jaar leidt niet tot (gedeeltelijke) restitutie
van de jaarlijkse bijdrage.

Beëindigen aansluiting door de SEH
Artikel 26

De SEH kan de aansluiting van een Adviseur bij de SEH beëindigen:
a. Indien hij/zij niet langer adviesbevoegd is conform de Wft;
b. Op uitspraak van de Tuchtcommissie Beroepscode Erkend Financieel
Adviseur. Heraansluiting bij de SEH is dan niet meer mogelijk.
c. Indien hij of zij de betalingsverplichting niet nakomt, hetgeen de
Adviseur niet ontslaat van zijn of haar betalingsverplichting.

Bij niet voorzien van de Algemene Voorwaarden
Artikel 27

In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is de
Directie SEH bevoegd ter zake een beslissing te nemen. Tegen deze
beslissing staat beroep open bij het Bestuur SEH.

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur SEH op 18 juni 2020
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