DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

Amsterdam,

2016

Geachte heer/ mevr.,

Met het ondertekenen van deze serviceovereenkomst geeft u aan voor de periode van minimaal 12 maanden
gebruik te willen maken van de dienstverlening van EJW Assurantieadvies met betrekking tot het beheer
van de zakelijke verzekeringen in de brede zin van het woord, met uitzondering van die contracten die
volgens de definitie van de Wft onder de advisering van pensioenverzekeringen vallen.
Na verloop van de eerste 12 maanden van deze overeenkomst, zijn beide partijen gerechtigd de
overeenkomst per dag op te zeggen en zullen daarbij een termijn van 30 dagen in acht nemen.
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat onze dienstverlening alleen betrekking heeft op de diensten die wij
aan u verlenen. Indien wij voor u een verzekering afsluiten ontstaat er tussen u en de betreffende
verzekeringsmaatschappij een afzonderlijke (verzekerings-) overeenkomst waarop andere voorwaarden van
toepassing zijn.
U mag van ons de volgende dienstverlening verwachten:
-

Een uitgebreide inventarisatie van de verzekerbare risico’s die het voortbestaan e/o continuïteit van
uw onderneming in gevaar zouden kunnen brengen.

-

Analyse van de verzekeringen die u al hebt gesloten, w.o. met name te verstaan de premiestelling en
de van toepassing zijnde algemene- en bijzondere voorwaarden.

-

Iedere 2 jaar een algehele check up van al uw verzekeringen versus uw bedrijfsrisico’s e/o algemene
ontwikkelingen e/o op het gebied van sociale verzekeringen. Uiteraard geeft u relevante wijzigingen
binnen uw bedrijf direct aan ons door, opdat wij daar direct op kunnen acteren richting verzekeraars
dan wel richting u ons advies kunnen bijstellen.

-

Tussentijdse informatie over wijzigingen op het gebied verzekeringen (niet zijnde de verzekeringen
die volgens de Wft onder de definitie van pensioenverzekeringen vallen), algemene- e/o sociale
wetgeving die voor uw bedrijf relevant kunnen zijn.

-

Beheer van uw zakelijke verzekeringen, w.o. (met name) te verstaan:
- contact met verzekeraars, doorgegeven van mutaties, verzorgen aanvragen nieuwe
verzekeringen, controle juistheid van de stukken en bewaking van geldende
(redelijke) termijnen en algemene processen.
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-

In geval van schade:
- melding, begeleiding, ondersteuning, bewaking voortgang en beoordelen juistheid
standpunten verzekeringsmaatschappij, e.e.a. met inachtneming van art. 5 van de
Algemene voorwaarden m.b.t. het gebruik maken van externe adviseurs.

Als jaarlijkse servicevergoeding spreken wij een bedrag van €
af, exclusief
btw e/o assurantiebelasting. Dit bedrag brengen wij u jaarlijks in rekening op of rond de datum van
ondertekening van deze serviceovereenkomst, dan wel maandelijks middels automatische incasso.
In tegenstelling tot hetgeen voor veel andere kantoren nog gebruikelijk is, bieden wij u onze dienstverlening
aan op basis van netto premies. Dat wil zeggen dat de premie die de verzekeraar u (rechtstreeks) in rekening
brengt, exclusief provisie is. Wij worden dus niet betaald door de verzekeraars voor onze dienstverlening
aan u. Hierdoor hebben wij geen (direct of indirect) belang u een verzekering te verkopen, maar alleen te
adviseren. Voorwaarde hierbij is dat de verzekering wel via ons agentschap is geadministreerd. In een enkel
geval zullen wij er niet aan ontkomen dat een verzekeraar toch nog een provisie systeem hanteert als
onderdeel van de premie, bijvoorbeeld in de vorm van provisierechten nog richting het oude intermediair. In
dat geval zullen wij buiten deze overeenkomst om, u hierover apart informeren.
Op onze dienstverlening zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze
leveringsvoorwaarden treft u aan op onze website www.EJW-advies.nl
.
Met een aparte machtiging tot intermediairswijziging stelt u ons in staat al uw verzekeringen over te zetten
naar ons intermediair dat middels een samenwerkingsovereenkomst door de Van Kampen Groep (VKG) te
Hoorn (www.VKG.com) zal worden beheerd. Met de samenwerking met de VKG hebben wij toegang tot
praktisch de gehele verzekeringsmarkt, zowel op de Nederlandse Assurantiebeurs als zelfs tot de
Verzekeringsmarkt van Lloyds in Londen.

Voor akkoord relatie:

(naam, datum, handtekening)

E.J. Wiebenga
EJW Assurantieadvies
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