
CFD bestaat dit jaar 10 jaar en is de belangrijkste 
brancheorganisatie voor onafhankelijk financieel 
intermediairs in het midden –en kleinbedrijf. 

Dit is wat lid worden voor jou oplevert

• BESPAAR hier direct gegarandeerd 15% 
op je netto BAV-premie. Het is ook de meest 
uitgebreide verzekering die er is.

• VERDIEN extra inkomen met onze 
exclusieve verdienmodellen zoals:
• de WOZ-module
• de nazorgmodule
• doorlopende provisie op BAV-polissen 

die je kunt afsluiten voor Makelaars en 
Taxateurs OG. 

• PROFITEER van leverancierskortingen 
op diensten en producten uit ons CFD 
Benefits programma.   

• GENIET van het privilege van gratis 
toegang als VIP tot de CFD Future Days, 
onze innovatiesessies die we overal in het 
land organiseren met aansprekende gasten.

• CFD is de goedkoopste en best 
beoordeelde branchevereniging van 
Nederland. Voor slechts € 25,00 per maand 
ben je lid.
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CFD is ook jouw partner voor de belangrijke 
lobby in Den Haag en komt op voor jouw 
belangen bij belangrijke marktpartijen. 

Een greep uit onze lobby resultaten 

• Recht op provisie op schade succesvol 
weten te behouden en belangrijke 
versoepelingen in het PE-systeem weten 
door te voeren.

• Belangrijkste gesprekspartner bij ministerie 
van Financiën i.v.m. de nadelige gevolgen 
van het provisieverbod op complex.

• Verbeteringen gerealiseerd in de presentatie 
van onafhankelijk advies op websites 
verzekeraars.

• Matigen kosten van KiFiD en AFM-bijdragen 
gerealiseerd en initiatiefnemer van het AFM-
klachtenloket en het Wft-examenloket.

• Belangrijke input geleverd voor gevolgen 
Corona-crisis in onze sector.

• Belangrijke resultaten geboekt op kern 
thema’s in het wijzigingsbesluit 2021 
(over gelijk speelveld en provisie)

Word nu CFD-lid. Klik hier.
De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) is al 
enkele jaren de snelst groeiende brancheorganisatie 

voor het professionele onafhankelijke financieel 
intermediair. Groei met ons mee tot de grootste 

brancheorganisatie van Nederland.

Word nu lid van CFD Samen alles voor elkaar 

https://www.cfd-bav.nl/
https://cfd.email-provider.nl/web/5sa3l8usil/oku83z55ev
https://www.nazorgscan.nl/cfd.php
https://siriuspro.nl/collectief-vastgoed/
https://www.commissiecfd.nl/cfd-benefits/
https://www.commissiecfd.nl/cfd-benefits/
https://www.vvponline.nl/nieuws/bijdrage-adviseurs-aan-toezichtskosten-omlaag
https://www.commissiecfd.nl/cprofile/klachtenloket-afm/
https://www.commissiecfd.nl/cprofile/klachtenloket-afm/
http://www.wftexamenloket.nl
https://www.infinance.nl/artikel/cfd-overhandigt-corona-crisis-code/
https://www.commissiecfd.nl/app/download/12597050126/2020 Consultatie Wijzigingsbesluit 2021.pdf?t=1597300106
https://www.commissiecfd.nl/word-cfd-lid/
https://www.commissiecfd.nl/word-cfd-lid/

