
 

 
 
Service Overeenkomst (S.O.)versie 2015      
 
Partijen: 
Intermediair:       Relatie: 
De VerzekeringsAgent (=DVA)   

Van Irhovenstraat 2      
5398 HX Maren-Kessel      

         
Ingangsdatum:   -  - 

Geen Provisie: 
In overleg met u wordt afstand gedaan van alle mogelijke provisies in pakketverzekeringen 

ten gunste van u. 
Neveninkomsten: 
Geen marges zullen worden doorberekend op aanverwante zaken als bijvoorbeeld  

notariskosten, taxaties e.d. Indien er sprake is van uitbetalingen aan DVA op dit vlak zal dit  

worden doorbetaald aan u. 

 

Vergoeding: 
De inkomsten van DVA rusten primair op vier mogelijke pijlers: 

1. Een vaste maandelijkse onderhoudsvergoeding zijnde:   IB aangifte 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Particulier gezin (incl. Complexe producten) € 27,50   € 6,25 
 Particulier Alleenst.(incl. Complexe produkten) € 13,75   € 3,95 
 ZZP inclusief particulier    € 52,50 

 ZZP exclusief particulier    € 27,50 
 MKB        € 55,00 +  

€ 12,50 per werknemer 
 Werknemerscollectief (per werkn. gezin)  € 20,00 

 Werknemerscollectief (per werkn. alleenstaand) € 10,00 
 Vereniging van eigenaren (min. € 7,50)  € 2,50         (per adres/app./unit) 

 Hypotheken       € 9,50 

 AOV (arbeidsongeschiktheid zelfstandigen) € 8,00 
 Levensverzekeringen per polis   € 2,50 

------------------------------------------------------------------------------------------  
2.Fixed Fee (vaste eenmalige prijs) voor advisering en bemiddeling van complexe producten 

volgens tarieven vermeld op het dienstverleningsdocument van DVA. 

 
3.Schadeafwikkeling, € 76,13 per op derden verhaalbare schade. Conform 

convenant administratie vergoedingen. 

 

4.Uurtarieven: € 45,00 administratief, € 65,00 verzekeringsadvieswerk, € 95,00 

hypotheekadvieswerk.  
 



 

 
 

 
E-mailservice en website: 
Een up-to-date website zal voor u beschikbaar zijn op : www.dvagroep.nl 

Veel informatie kan daar gevonden worden en belangrijke formulieren kunnen daar 

gedownload worden. Verdere vragen kunt u 24 uur per dag mailen naar info@dvagroep.nl 

en er kan indien gewenst regelmatig een nieuwsbrief via mail naar u worden verstuurd met 

de laatste actualiteiten op verzekeringstechnisch en financieel gebied.  
 

Deskundige assistentie en belangenbehartiging bij schadeafwikkeling: 
Indien relatie een schade claimt worden zijn/haar belangen optimaal behartigt. DVA zal  

controleren of er dekking bestaat en informatie geven over de verdere gang van zaken.  

Indien nodig zal DVA ook een aansprakelijke derde namens relatie aansprakelijk stellen. De kosten 

daarvoor worden verhaald op tegenpartij zoals vermeld in punt 3 van vergoedingen. 

Hierin zal DVA naar eer en geweten handelen namens relatie. 

 

Vraagbaak c.q. Persoonlijk Contact: 
Jaarlijks kan er op verzoek van cliënt(en) een contactmoment worden gepland om alle  

verzekeringen door te nemen. Er zal worden gecontroleerd of er geen hiaten in de dekking  

zitten en het geheel nog aansluit bij de wensen en situatie van dat moment. 

 

Daarnaast kan relatie persoonlijk contact zoeken met een van onze kantoren die telefonisch  

en persoonlijk bereikbaar zijn op werkdagen tijdens kantoor uren. De meest voorkomende  

gegevens zijn terug te vinden op de website: www.dvagroep.nl 

 
Bij ondertekening van deze overeenkomst machtigt u DVA: 

- de maandelijkse servicekosten automatisch af te schrijven van rekeningnummer:       

- namens relatie op te treden op verzekeringstechnisch gebied bij schadeafwikkeling, wijzigingen en 

opzeggingen. 

 

Bij ondertekening van deze overeenkomst verklaart u: 

Akkoord en bekend te zijn met de door DVA gehanteerde algemene voorwaarden. 

 

Uw e-mailadres voor correspondentie en eventuele nieuwsbrieven:      

  

Aldus overeengekomen te ‘s-Hertogenbosch op 23 oktober 2015. 
 
 

Handtekeningen:   Cliënte(n)  
 

 
 
 

…..     …..    ….. 
 

 
DVA     ________________________ 
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