
Dienstenwijzer  

 

 

Inleiding: 

 

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. 

Daarnaast eis de wet op het financieel toezicht ( WFT) dat consumenten voorafgaand aan het 

totstandkomen van een overeenkomst inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de 

financiële dienstverlener hun biedt. Van Oort Assurantiën tracht in haar voorlichting dan ook 

zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de WFT .  

 

Wie zijn wij ? 

 

Van Oort Assurantiën is een full service dienstverlener die u het werk uit handen kan nemen 

bij het samenstellen van een evenwichtig verzekeringspakket. Onze dienstverlening kenmerkt 

zich door betrouwbaarheid, betrokkenheid, flexibiliteit, en kennis van zaken. Al onze 

activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen 

optimaal te behartigen. Van Oort Assurantiën biedt u de mogelijkheid om verzekeringen en 

andere financiële voorzieningen af te sluiten bij verzekeraars en andere financiële 

instellingen. Bij schade of andersoortige  claims staan wij klaar om u bij te staan. 

 

 

Van Oort Assurantiën bemiddelt bij het afsluiten van de volgende voorzieningen: 

- Schadeverzekeringen 

- Levensverzekeringen 

- Begrafenisverzekeringen 

- Hypotheken 

 

 

 

Wat wij van u verwachten: 

 

Om u van dienst te zijn bij het samen- of bijstellen van uw voorzieningenpakket en het 

verstrekken van relevante informatie, is het noodzakelijk dat u van Oort Assurantiën zo snel 

mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Daarbij gaat het om 

wijzigingen in uw gezinssituatie ( geboorte, echtscheiding, overlijden etc.) , wijzigingen in uw 

inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van 

de woning, andere werksituatie, aankoop ander motorvoertuig, wijziging verzekerd object etc. 

Tevens dient u de polisgegevens op hun juistheid te controleren. Daarnaast adviseren wij u 

polissen en statusoverzichten geordend te bewaren, zodat u die bij een schade of gewenste 

aanpassing of uitbreiding snel bij de hand heeft. 

Bij elke aanvraag van een verzekering is het noodzakelijk dat u het aanvraag formulier 

volledig en naar waarheid invult. Wanneer u bepaalde gegevens niet of niet juist invult, kan 

dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele schade uitkering van de 

desbetreffende verzekering. Uiteraard kunnen wij u altijd helpen bij het invullen van het 

aanvraagformulier. Als u via van Oort Assurantiën een verzekering afsluit kunt u er zeker van 

zijn dat met uw gegevens zorgvuldig wordt omgegaan en deze niet ter beschikking aan derden 

worden gesteld. 

 

 



 

 

 

 

Hoe en wanneer kunt u ons bereiken: 

 

U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken op de volgende telefoonnummers        

06 1137 0590 / 06 1952 6584. Wij werken uitsluitend op afspraak. 

U kunt ons schriftelijk bereiken op het volgende adres : Wolfkooi 87, 5345 MH te Oss. 

Ook kunt u een mail sturen naar voa@planet.nl. Daarnaast kunt u informatie vinden op onze 

website www.vanoortassurantien.nl . 

 

Hoe de premiebetaling verloopt 

 

Als u een verzekeringsovereenkomst sluit wentelt u bepaalde risico”s af op een verzekeraar 

en/ of bouwt u vermogen op. Omdat de belangen veelal wezenlijk groot zijn, is de betaling 

van de premie een wezenlijk aspect van de verzekeringsovereenkomst en voor u van groot 

belang. De verzekeraar waarbij de verzekering voor u is afgesloten zal de premie op de door u 

gewenste wijze incasseren. U dient de premie te voldoen op de door u gewenste wijze binnen 

de daarvoor door de maatschappij gestelde termijn. Overschrijdt u die termijn, dan kunt u 

geen rechten meer aan de polis ontlenen, tot de dag nadat de premie door de 

verzekeringsmaatschappij is ontvangen en geaccepteerd. De betalingsverantwoordelijkheid 

ligt bij de klant. 

 

Rol Verzekeraar 

 

Uw verzekeringsovereenkomst is een contract waaraan wederzijdse rechten en plichten 

kunnen worden ontleend. Bij veel verzekeringen, in het bijzonder bij schadeverzekeringen, is 

de premiebetaling een van uw verplichtingen als verzekeringsnemer. In principe blijft de 

premie dus verschuldigd aan de maatschappij, ook als de dekking is opgeschort. De 

verzekeraar is gemachtigd om via rechtswege over te gaan tot premie-inning. Op grond van de 

polisvoorwaarden kan de verzekeraar de kosten die verbonden zijn aan gerechtelijke incasso 

op u verhalen. In bepaalde gevallen worden ook derden in kennis gesteld van te late 

premiebetaling. 

 

Hoe een schade of andere uitkering verloopt 

 

Onze bemiddeling bij schade 

 

U vult het schadeformulier zo volledig mogelijk in ( vergeet ook uw handtekening niet!) en 

stuur dit tezamen met de originele nota s en eventuele getuigenverklaringen op naar ons 

kantoor. Uiteraard kunnen wij u bij het invullen van uw schadeformulier assisteren. Wij 

zorgen ervoor dat uw claim bij de desbetreffende verzekeraars terechtkomt U kunt altijd 

contact met ons opnemen om na te gaan wat de precieze status is van uw schadegeval. 

Eventuele uitkeringen zullen rechtstreeks door de verzekeraar worden verricht. Uiteraard 

worden wij in dat geval door de verzekeraar op de hoogte gesteld. 
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Welke relatie wij hebben met verzekeraars en andere aanbieder van financiële 

producten. 

 

Van Oort Assurantiën is een zelfstandig assurantiekantoor. Wij hebben geen vast 

dienstverband met een verzekeraar en zijn vrij om uw polissen onder te brengen bij alle 

maatschappijen met wie wij zaken doen. Wij zijn om geen enkele wijze verplicht uw 

verzekering bij een bepaalde verzekeraar onder te brengen. Dat neemt niet weg dat wij niet 

met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van producten van een 

beperkte groep verzekeraars. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij een relatie 

onderhouden zenden wij u op aanvraag toe. 

 

Beloning bemiddelen hypothecaire lening 

 

Van oudsher ontvangen intermediairs als ons kantoor provisie. Provisie is de beloning die wij 

als assurantieadviseur van de verzekeraar ontvangen voor onze bemiddeling en het onderhoud 

en beheer van uw voorzieningen. Voor schade en levensverzekeringen die u via ons afsluit, 

ontvangen wij provisie. Deze provisie is meestal een percentage van de premie ( bij 

schadeverzekeringen) of van het verzekerde bedrag ( bij levensverzekeringen). Voor het 

bemiddelen in hypotheken  werken wij met een vaste beloning van € 1995.Voor met 

aanpassen van bijvoorbeeld rentevaste periodes of het laten vervallen van top opslagen 

werken wij op uurtarief , dit bedraagt € 75 per uur.  U mag van ons een passend advies 

verwachten dat wij hebben opgesteld aan de hand van het klantprofiel. Dit advies zal aan u in 

schriftelijke vorm samen met dit dienstverleningsdocument verstrekt worden. 

 

 

Aan welke eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid wij voldoen.  

 

De Wet Financieel toezicht stelt eisen aan de vakbekwaamheid van assurantietussenpersonen. 

Van Oort assurantiën beschikt over een vergunning van de AFM onder nummer 120 17799, 

hetgeen voor u een waarborg is dat we beschikken over de vereiste kennis en voldoen aan de 

door deze instantie gestelde eisen op het gebied van schadeverzekeringen, 

levensverzekeringen en hypotheken. 

 

Hoe kunt u de relatie met ons kantoor beëindigen? 

 

U bent geheel vrij om onze relatie te beëindigen zonder opgaaf van redenen, zonder kosten en 

zonder in achtneming van een opzegtermijn. Op uw verzoek zal de verzekeraar uw 

verzekering die wel gewoon door blijft lopen , overboeken naar een ander intermediair. 

Van onze kant kunnen wij er ook voor kiezen om geen zaken meer met u te doen. Uw 

belangen worden dan overgedragen aan een andere tussenpersoon van uw keuze. Wij zullen u 

altijd een reden geven waarom wij de relatie met u verbreken. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Welke klachtenmogelijkheden heeft u. 

 

Problemen trachten wij op te lossen. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen u tot volle 

tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten 

worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag , zodat wij kunnen proberen samen met u 

tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht 

wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan 

Klachteninstituut financiële dienstverlening ( KIFID) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. 

 

 

 

Voor ontvangst: 

 

 

 

 

(Naam klant en handtekening) 


