I.v.m. een wetswijziging doen wij u vanaf 1 oktober toekomen de verzekeringskaarten.
Zo kunt u sneller zien waar u voor verzekerd bent en welke risico’s zijn uitgesloten.
Wij adviseren u alsnog om de polisvoorwaarden na te lezen. Het kan zijn dat een
verzekeringsmaatschappij bepaalde voorwaarden hanteert bij het uitkeren van een schade. Zoals
verplicht naar een aangesloten hersteller. Of een hogere eigen risico indien u uw schade laat herstellen
door een niet aangesloten hersteller.
Wij delen u tevens mede dat u bij het afsluiten van een schadeverzekering 14 dagen bedenktijd heeft.
U mag de verzekering na ontvangst van uw verzekeringspolissen en de voorwaarden weer annuleren.
Let op !!! dat u dan wel vanaf de ingangsdatum/mutatiedatum dan niet meer verzekerd bent.
Voorbeeld! Indien u de verzekering na 10 dagen wilt annuleren bent u dus 10 dagen lang niet
verzekerd geweest. Mocht er een schade zijn ontstaan en/of toegebracht bent u dus niet verzekerd. of
u krijgt een melding van de RDW dat u niet verzekerd bent dan verstrekt de verzekeringsmaatschappij
helaas geen Artikel 34 WAM verklaring.
Wat betreft de schadeverzekeringen worden wij betaald door de verzekeraar. Dit heet provisie. Onze
verdiensten zitten dus in de premie die u betaald aan de verzekeraar. Deze verdiensten kunnen
variëren van 15% t/m 27,5% over de premie exclusief assurantiebelasting en poliskosten.
Mocht het zo zijn dat wij voor een bepaalde verzekering of een product geen provisie ontvangen dan
brengen wij u een eenmalige fee in rekening. Bij deze producten informeren wij u altijd vooraf.
Bij het aanvragen van een verzekering kijken wij naar een lage premie i.c.m. een goede maatschappij,
een passende voorwaarden en de snelheid van afwikkeling. Het kan dus zijn dat u niet de goedkoopste
premie van ons ontvangt maar wel een dekking waarbij de voorwaarden het beste bij u passen. Soms
zijn we wel genoodzaakt om de aanvraag in te dienen bij een specifiek verzekeraar i.v.m.
acceptatiecriteria.
Wij zijn een onafhankelijke advieskantoor. Wij hebben dus geen enkele contractuele bindingen met
verzekeringsmaatschappijen en/of hypotheekverstrekkers.

onze dienstverleningsdocument en de dienstenwijzer kunt u vinden op onze website
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