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Hypass Wageningen.
Voel. Beleef. Verdien. Bespaar.
En vier het leven!



KIEZEN VOOR SERVICE

WIJ ONTZORGEN, EEN 
HELE ZORG MINDER!
 
U heeft gekozen voor een onafhankelijk tussenpersoon 
om uw belangen op verzekeringsgebied te behartigen 
en omdat u optimale service wilt.

Het is belangrijk om uw behoefte en wensen in kaart 
te brengen en uw risico´s te inventariseren en te 
analyseren. 

Er zijn veel verzekeringsmaatschappijen. Uit dat grote 
aanbod selecteren wij precies die verzekeringen die 
goed bij uw situatie passen. Dat kunnen wij omdat wij 
volledig onafhankelijk zijn in onze adviezen. 

In deze brochure laten wij zien wat wij voor u doen. Voor 
dit serviceniveau betaalt u een vergoeding waarbij geen 
enkele provisie aan ons wordt betaald!

Voortaan weet u precies wat wij voor u doen en wat 
u van ons mag verwachten. Want wie slim met zijn 
financiën omgaat, bespaart een leven lang; geld, kosten, 
heisa, twijfel, stress, tijd en moeite…

Wij willen u ontzorgen zodat u, uw energie op andere 
zaken kunt richten.

Met vriendelijke groet,

Hypass Wageningen B.V.
C. de Lange

Omschrijving Dienstverlening 
Particulier Abonnement

Hierbij ziet u een overzicht van de dienstverlening die wij 
aanbieden. U treft een omschrijving aan van de inhoud 
van dit Abonnement. 

INVENTARISATIE VAN DE RISICO’S
Inventariseren van de verzekerbare risico’s op het 

gebied van particuliere schadeverzekeringen waarmee u 
te maken kunt krijgen

Analyse van de verzekerbare risico’s die al zijn 
verzekerd

Zichtbaar maken van de risico’s die u aanvullend kunt 
verzekeren en ons advies om dit wel of niet te doen

Opschonen van uw verzekeringsmap

BEMIDDELING

Onderzoek naar de kwaliteit van de voorwaarden 
van de verzekering en de hoogte van de premie van 
aanvullend te verzekeren risico’s en ons advies daarover

Verzorgen van voorlopige dekkingen indien wenselijk 
en nadrukkelijk met u afgesproken

Verzorgen van de aanvraag van de nieuwe 
verzekeringen en bewaking van termijnen

Verzorgen van de communicatie met de 
verzekeringsmaatschappijen waarbij verzekeringen 
moeten worden opgezegd of worden aangepast

Bewaking tijdige ontvangst verzekeringsdocumenten 
en controle of inhoud conform onze aanvraag is

Controle juiste premiestelling inclusief recht op 
premiekortingen

In contact brengen met taxateurs en experts

Archivering van de particuliere schadeverzekeringen 
die via ons kantoor zijn gesloten

BEHEER 
(mits door ons kantoor geadministreerd)

Archivering van de particuliere schadeverzekeringen 
die via ons kantoor zijn gesloten

Periodieke controle (voor autoverzekering per jaar en 
woonpakket elke 3 jaar) alle bestaande verzekeringen 
(zowel via ons als derden gesloten) of deze aangepast 
moeten worden aan veranderingen in uw situatie

Periodieke controle (voor autoverzekering per jaar en 
woonpakket elke 3 jaar) alle bestaande verzekeringen 
(zowel via ons als derden gesloten) of deze moeten 
worden aangepast aan nieuwe aanbiedingen in de 
markt via onze Agentschappen

Online overzicht bestaande verzekeringen die via ons 
kantoor zijn afgesloten

Administratieve verwerking van mutaties in verband 
met bijvoorbeeld aanpassing bezittingen, wijziging 
risicoadres

Tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar en 
onbeperkt per e-mail

Opschonen van uw verzekeringsmap

SCHADEBEHANDELING 
(mits door ons kantoor geadministreerd)

Ondersteuning bij invullen schade aangifte van uw 
verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht 

Expert regelen en bewaking hiervan 

Overleg met verzekeringsmaatschappij en bewaking 
termijnen

Archivering schadedossier

Bewaking voortgang schadeafhandeling

Controle juistheid standpunten 
verzekeringsmaatschappij

Benoeming indien wenselijk van contra-expertise


