

Advies en onderhoud abonnement Schadeverzekering particulieren

Naast ons onderhoud en adviesabonnement voor hypotheken, kunt u bij ons terecht voor een
advies en onderhoudsabonnement voor uw schadeverzekeringen particulieren.
Wij hebben dit opgezet op veler verzoek van onze klanten omdat zij graag al hun financiële zaken
onder één dak regelen.
Het up to date houden van uw schadeverzekeringen is van groot belang. Er doen zich tal van
momenten voor dat uw schadeverzekeringen aangepast moeten worden, zoals bij het kopen van
een woning, een verbouwing, het kopen van een auto, gezinsuitbreiding etc.
Daarom is het van belang dat u een actieve adviseur heeft. Met ons abonnement zorgt u er voor
dat u altijd een passend pakket heeft met scherpe maandpremies.
Wij hebben er bewust voor gekozen om op abonnementsbasis te gaan werken.
Dit betekent dat u naast de maandelijkse abonnementsprijs, NETTO premies gaat betalen (dus
GEEN provisie verwerkt in de premies).

Wat doen wij voor u:
Advisering schadeverzekering particulieren:
 Inventariseren van de verzekerbare risico’s op het gebied van particuliere
schadeverzekeringen die op dit moment wel of niet verzekerd zijn met uitzondering van
zorgverzekeringen.
 Advies om wel of geen aanvullende verzekeringen af te sluiten, dan wel bestaande
verzekeringen aan te passen.
Bemiddeling schadeverzekeringen particulieren:
 Samenwerking met een volmachtkantoor dat waarborgt dat de voorwaarden en premies
marktconform zijn.
 Verzorgen van voorlopige dekkingen indien wenselijk en nadrukkelijk met u afgesproken.
 Verzorgen van aanvragen en wijzigingen van (nieuwe) schadeverzekeringen en de
bewaking van de termijnen.
 Overstap regelen van andere tussenpersoon of verzekeraar.
Service en onderhoud
 Telefonische hulplijn tijdens kantooruren
 In geval van calamiteiten of zaken die alleen buiten kantooruren geregeld kunnen worden,
is er bereikbaarheid via de doorgeschakelde kantoorlijn naar een mobiele telefoon.
 Als u een e-mail naar ons stuurt, krijgt u binnen 24 uur antwoord met uitzondering van het
weekend.
 Wij verzorgen de communicatie voor u naar de verzekeraars.
 2 jaarlijkse controle van uw verzekeringspakket op voorwaarden, premie en gezinssituatie.
Ondersteuning bij schade
 Assistentie bij het invullen van een schadeformulier telefonisch, per mail of bij ons op
kantoor.
 Controle op de afhandeling van de verzekeraar.
 Indien nodig het aanvragen van (contra) expertise.

Prijs van dit abonnement per maand:
inclusief assurantiebelasting

€ 20,57

De looptijd van dit abonnement is minimaal 1 jaar met een opzegtermijn van
1 maand.
De ingangsdatum van het abonnement is de 1e van de maand volgend op
datum van ondertekening van dit abonnement.
Wij mogen de abonnementskosten ieder jaar op 1 januari indexeren aan de
hand van de CBS consumentenprijsindexcijfer (CPI).
Wij gaan akkoord met het afsluiten van het advies en onderhoud abonnement
schadeverzekeringen particulieren en de bovengenoemde looptijd.
Datum:
Naam klant:____________________ Naam klant:_______________________
Adres: ___________________________________________________________
Postcode:_________________________________________________________
Woonplaats:________________________________________________________
e-mail adres:________________________________________________________
IBAN nummer waar het abonnement maandelijks automatisch van mag worden
afgeschreven: _______________________________________________________

Handtekening

Handtekening

Paul Vossen & Partners BV Steegstraat 2, Postbus 440. 6040 AK Roermond, tel. 0475-332911, info@paulvossen.nl,
www.paulvossen.nl, IBAN NL79 FVLB 022 65 14 838, KvK 13035209, NL156.99.323.B01, AFM12015498

