
 

Arrangementen financiële dienstverlening aan bedrijven  
(tot en met 10 medewerkers) 
 
In tegenstelling tot hypotheken en levensverzekeringen, is er geen provisieverbod op 
schadeverzekeringen. Een adviseur heeft de keuze om verzekeringen met of zonder provisie 
aan te bieden. Provisie wordt berekend over de hoogte van de premie. Hoe hoger de 
premie, hoe meer provisie. Dat vinden wij vreemd en niet in het belang van onze cliënten. 
De premie die je betaalt is netto, zonder provisie. In plaats van provisie betaal je voor onze 
dienstverlening een vaste maandelijkse vergoeding. Wat we daarvoor doen, zie je hieronder: 
 
 
 

Bedrijvenpakket basis: € 12,50 per maand  
We zorgen dat je onbezorgd kunt werken. De aansprakelijkheid, inventaris en goederen 
zijn verzekerd. Bij schade bel je ons en we zorgen dat alles snel wordt afgewikkeld.  
 

 

 

Bedrijvenpakket uitgebreid: € 22,50 per maand 
Naast de verzekeringen uit het basispakket, regelen we alle mogelijke schadeverzekeringen 
zoals auto, rechtsbijstand, zakenreis, gebouwen, transport etc. In geval van schade meld je 
dit aan ons. Wij regelen de afwikkeling en schakelen indien nodig hulptroepen in. Wel zo 
gemakkelijk. 

 

 
 

Bedrijvenpakket totaal € 29,50 per maand 
Alle mogelijke schade- en inkomensverzekeringen maken deel uit van dit pakket. Bestaande 
verzekeringen nemen we provisieloos over of we zorgen voor betere alternatieven. Geen 
rompslomp. Alles overzichtelijk onder 1 dak. 
 

 

Maatwerkpakket € N.O.T.K. 
Geen bedrijf is hetzelfde. Het is mogelijk dat geen van bovenstaande pakketten bij je past. 
Dan maken we er een op het bedrijf en werkzaamheden afgestemd pakket van. Speciaal op 
maat dus. Voor bedrijven met meer dan 10 medewerkers maken we altijd een 
maatwerkvoorstel. 
 
Duur van het abonnement 
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is dagelijks opzegbaar met een 
opzegtermijn van 1 maand.  
  



 

 
Abonnement Basis Uitgebreid Totaal  

Bedrag per maand € 12,50 € 22,50 € 29,50 

Dienstverlening in abonnement    

Inventarisatie, advies en bemiddeling ✓ ✓ ✓ 

Overstapservice (*) ✓ ✓ ✓ 

Behandeling en begeleiding bij schade ✓ ✓ ✓ 

Toegang digitale polismap ✓ ✓ ✓ 

Jaarlijkse check voorwaarden en premie ✓ ✓ ✓ 

Advies bij collectieve verhoging premie ✓ ✓ ✓ 

Advies bij wetswijziging ✓ ✓ ✓ 

Verzekeringen in abonnement    

Aansprakelijkheidsverzekering ✓ ✓ ✓ 

Inventaris en goederen ✓ ✓ ✓ 

Gebouwenverzekering X ✓ ✓ 

Vervoersverzekeringen  X ✓ ✓ 

Zakenreis  X ✓ ✓ 

Rechtsbijstandsverzekering X ✓ ✓ 

Overige schadeverzekeringen X ✓ ✓ 

Ziekengeldverzekering X X ✓ 

WGA-verzekering X X ✓ 

WGA-Hiaat X X ✓ 

WGA eigenrisicodrager X X ✓ 

Collectieve ongevallen X X ✓ 

Jaarlijks onderhoudsgesprek ✓ ✓ ✓ 

 
  



 

(*) Overstapservice 
Vaak heb je allerlei lopende verzekeringen. Soms redelijk overzichtelijk bij één partij, vaak 
verspreid over verschillende tussenpersonen en maatschappijen. De kans is groot dat het totale 
pakket goedkoper en beter kan. En in ieder geval overzichtelijker. Wij zorgen dat alle 
verzekeringen in een digitale polismap komen. Alle mappen en dozen kunnen dan overboord. Als 
je ons kopieën van alle lopende polissen mailt, dan maken wij een nieuw voorstel en zorgen we 
voor een naadloze overgang. 

 
Assurantiebelasting en BTW 
Alle genoemde tarieven zijn inclusief assurantiebelasting en BTW. Voor zover van toepassing 
zorgen wij voor de afdracht. 
 
 

Overige diensten 
 
Naast dienstverlening op abonnementsbasis kunnen we diensten verlenen tegen vaste 
tarieven of op uurbasis. Ons uurtarief is € 135. 
 

Indicatie tarieven 
 
Collectief pensioen  € 1350 - € 2700 
Pensioenadvies DGA of IB ondernemer € 1350 - € 2700 
Inkomensverzekering ondernemer (AOV) € 540 - € 810 
Overig (maatwerk) € 135 per uur 
 
 


