Verzekeringen
Verzekeringen
Verzekeringen voor particulieren
Wij hebben ervoor gekozen geen financiële producten voor u af
te sluiten zonder een goed advies. Of het nu om een
fietsverzekering gaat of om een complexe verzekering, wij
zorgen dat u een passend product krijgt aangeboden. Dit geldt
niet als u zelf de verzekeringen sluit middels het
subliempakket, dan is het zonder advies, als u dat niet wilt,
kunt u dat aangeven.
Over de navolgende producten geven wij advies en kunt u bij
ons afsluiten.
Woonpakket verzekeringen
Auto- en motorverzekeringen
Recreatieverzekeringen
Watersportverzekeringen
Fiets-en bromfietsverzekeringen

Verzekeringen voor ondernemers
Ondernemers kunnen wij goed van dienst zijn. Wij bieden
diverse ondernemerspakketten aan, van diverse maatschappijen.
De navolgende verzekeringen kunt u bij ons afsluiten en/of
advies over krijgen.
Aansprakelijkheidsverzekeringen
Bescherming van bezit(bedrijfspand, inventaris e.d.)
Bestelauto- en vervoer verzekeringen
ZZP pakketen
Wij nodigen u van harte uit, contact met ons op te nemen.

Onze vergoeding.
Wij krijgen provisie van de verzekeringsmaatschappij waarbij
de verzekering wordt afgesloten. Wij brengen nooit kosten bij
onze relaties in rekening op het gebied van adviseren,
bemiddelen in schadeverzekeringen en andere handelingen die
daarmee gepaard gaan, zoals schade regelen e.d. Hoeveel
provisie wij krijgen, is afhankelijk van een aantal factoren,
zoals soort product, maatschappij. De hoogte van de provisie
is nooit een leidraad in het adviseren, onze adviseur werkt
niet op basis van provisie maar ontvangt een vast salaris
zonder bonusregeling. Op aanvraag kunt u de hoogte van de
provisie krijgen in uw specifieke situatie.
Bereken hier uw premies.
Subliem pakket
Indien u middels het subliempakket zelf de verzekeringen
afsluit, dan is dat zonder advies het zogenaamde executiononly. Indien u dat niet wenst, dan kunt u dat aan ons
aangeven. Op de pagina van het subliempakket staat hoe u dat
kunt aangeven.
Diverse formulieren om te downloaden.

Schade aangifte formulieren
thuispakket_schadeaangifteform

Schadeaangifteformulier-Algemeen-(0042111)
schadeaangifteform_europees
schade reaal
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