ABONNEMENTEN
Op elk gebied hebben wij specialisten in huis.
Van de hypotheekadviseur tot de
belastingconsulent en van de administrateur
tot de verzekeringsadviseur, ieder kent zijn
werkgebied en beschikt over een grote
hoeveelheid vakkennis.
Wij weten wat u belangrijk vindt.










Geachte heer/mevrouw,
De verzekeringsbranche is de afgelopen jaren geconfronteerd met veel wettelijke
maatregelen met als doel de kwaliteit van de dienstverlening en de transparantie
van de verzekeringsproducten te verhogen.
Tot op heden kunnen alle tussenpersonen voor hun werkzaamheden beloond
worden d.m.v. provisie. Deze provisie wordt aan u doorberekend in de premie.
Vanaf 1 januari 2013 is dit niet meer mogelijk voor de zogenaamde complexe
producten, bijvoorbeeld hypotheken, levensverzekeringen e.d..
Wij hebben gewerkt aan een ander model voor alle verzekeringsproducten dat voor
u niet of nauwelijks kostenverhogend is. Dit biedt u meer transparantie en inzage in
de kosten. Dit beloningsmodel houdt in dat wij geen enkele vorm van provisie meer
zullen ontvangen, maar wij onze werkzaamheden voor u kunnen continueren d.m.v.
een abonnement. U betaald dan een netto lagere premie en de kosten van het
abonnement. Invoering van het abonnement doet geen afbreuk aan de kwaliteit van
de dienstverlening die u van ons gewend bent en kan zelfs kostenbesparend voor u
zijn.
Alle abonnementsvormen en toe te voegen modules zullen uitgebreid met u worden
doorgenomen zodat u in overleg met ons de juiste keuzes kunt maken.
Het abonnement systeem is zodanig opgebouwd dat u het meeste voordeel geniet
als u al uw verzekeringen hierin onderbrengt.
Met vriendelijke groet,
Vrieling Westerbork

















Ons abonnementensysteem voor particulieren is afhankelijk van het aantal verzekeringen die
door u bij ons zijn ondergebracht. Zoals reeds eerder vermeld behaald u het grootste voordeel
als al uw verzekeringen hierin worden opgenomen
Abonnementsvorm

Onze diensten zijn van toepassing voor

Basis
Basis Plus
Comfort
Comfort Plus
Excellent

max. 2 schadeverzekeringen
idem, plus 1 autoverzekering
max. 3 schadeverzekeringen
idem, plus 1 autoverzekering
alle schadeverzekeringen

Tarieven*
€ 9,00
€ 17,50
€ 15,00
€ 24,50
€ 30,00

Optioneel
Leven
Fiscaal
Hypothecair krediet
Financieel advies

Advies

geldig voor alle levensverzekeringen, incl. uitvaart
aangiftes IB, fiscaal advies etc.
Desgewenst 1x per jaar gratis advies lopende hypotheek
alsmede korting op de tarieven van de met ons samenwerkende
notaris en makelaar
Korting op financieel adviesgesprek inzake
pensioenvoorzieningen, arbeidsongeschiktheid etc.
pensioenvoorzieningen
I.p.v. een uurtarief betaald u een vast bedrag
dit kan alleen in combinatie met een abonnement
lopende verzekeringen

* Genoemde tarieven zijn inclusief assurantiebelasting en eventueel verschuldigde btw
en worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan het CBS prijsindexcijfer
Voor alle abonnementen geldt dat we onderstaande service verlenen;
Digitale polismap
Advies
Schadebehandeling
Polisvergelijking premie/voorwaarden
Verwerking mutaties
Bewaking administratief proces
Verlenen voorlopige dekking
Premiecontrole
Periodieke controle verzekeringen
Beantwoorden vragen lopende polissen
Contacten met verzekeraars
Verwijzing experts
Archivering
Terugbelgarantie binnen 48 uur
24/7 bereikbaarheid

€ 5,00
€ 7,50
€ 9,00
€ 295,00

gratis



Overeenkomst abonnement particulier
Daar u hebt besloten over te stappen naar ons abonnement waarbij provisie
plaats gaat maken voor een rechtstreekse betaling aan ons, is het volgende afgesproken.
Alle schadeverzekeringen worden per eerst mogelijke datum omgezet naar een
netto product. Dit houdt in dat er geen provisie of andere vorm van beloning door
de verzekeraar aan ons wordt betaald.
U kiest voor de volgende abonnementsvorm;
0 Basis

max. 2 schadeverzekeringen

€ 9,00 per maand

0 Basis Plus

zie basis, plus 1 autoverzekering

€ 17,50 per maand

0 Comfort

max. 3 schadeverzekeringen

€ 15,00 per maand

0 Comfort Plus

zie comfort, plus 1 autoverzekering

€ 24,50 per maand

0 Excellent

alle schadeverzekeringen

€ 30,00 per maand

Aan te vullen met modules
0
0
0

Leven
Fiscaal
Hypothecair krediet

€ 5,00 per maand
€ 7,50 per maand
€ 9,00 per maand

Bij wijziging van uw verzekeringspakket wordt het abonnement automatisch aangepast.
Genoemde tarieven zijn inclusief assurantiebelasting (21%) en eventueel verschuldigde
btw (21%) en worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan het CBS prijsindexcijfer.
Totaalprijs abonnement per jaar

€ ……………………….

Automatische incasso van rekeningnummer

……………………………………………..

Duur abonnement 1 jaar met stilzwijgende verlenging
Datum …………………………
Voor akkoord
(handtekening)

Vrieling Westerbork

…………………………………..
Naam:
…………………………………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………………………………..
Woonplaats: …………………………………………………………………………..



Geachte relatie,

Wij hebben uitvoerig het systeem betreffende het abonnement met u besproken
en u hebt besloten niet deel te willen nemen aan dit systeem.
Natuurlijk is dit mogelijk en respecteren wij uw besluit volledig.
Voor wat betreft onze dienstverlening willen wij u op het volgende wijzen;
Wij staan volledig voor onze zorgplicht en zullen u daar waar mogelijk op de hoogte
houden van wijzigingen en u bijstaan bij schade.
Als wij echter op uw verzoek u een financieel- of verzekeringsadvies geven zullen
wij dit op uurbasis aan u doorberekenen.
Ons uurtarief hiervoor bedraagt € 125,-- excl. eventuele BTW

Datum …………………………

Voor akkoord
(handtekening)

Vrieling Westerbork

…………………………………..

Naam:
…………………………………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………………………………..
Woonplaats: …………………………………………………………………………..

Geachte heer/mevrouw,
De verzekeringsbranche is de afgelopen jaren geconfronteerd met veel wettelijke
maatregelen met als doel de kwaliteit van de dienstverlening en de transparantie
van de verzekeringsproducten te verhogen.
Tot op heden kunnen alle tussenpersonen voor hun werkzaamheden beloond
worden d.m.v. provisie. Deze provisie wordt aan u doorberekend in de premie.
Vanaf 1 januari 2013 is dit niet meer mogelijk voor de zogenaamde complexe
producten, bijvoorbeeld hypotheken, levensverzekeringen e.d..
Wij hebben gewerkt aan een ander model voor alle verzekeringsproducten dat voor
u niet of nauwelijks kostenverhogend is. Dit biedt u meer transparantie en inzage in
de kosten. Dit beloningsmodel houdt in dat wij geen enkele vorm van provisie meer
zullen ontvangen, maar wij onze werkzaamheden voor u kunnen continueren d.m.v.
een abonnement. U betaald dan een netto lagere premie en de kosten van het
abonnement. Invoering van het abonnement doet geen afbreuk aan de kwaliteit van
de dienstverlening die u van ons gewend bent en kan zelfs kostenbesparend voor u
zijn.
Alle abonnementsvormen en toe te voegen modules zullen uitgebreid met u worden
doorgenomen zodat u in overleg met ons de juiste keuzes kunt maken.
Het abonnement systeem is zodanig opgebouwd dat u het meeste voordeel geniet
als u al uw verzekeringen hierin onderbrengt.
Met vriendelijke groet,
Vrieling Westerbork









Vrieling Westerbork biedt u een volledig pakket
verlening.
Ons kantoor aan het Oosteinde is het juiste adres
voor hypotheken, verzekeringen, pensioenen
en (bedrijfs-) administraties.
Ook voor uw bankzaken en belastingadvies
kunt u bij ons aankloppen.









