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Advieswijzer
Inleiding
De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het
gebied van verzekeringen. Daarnaast eist de Wet op het financieel
toezicht (Wft) dat u als consument, voorafgaand aan het tot stand
komen van een overeenkomst, inzicht krijgt in de aard van de
dienstverlening die wij als financieel dienstverlener bieden.

Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere
gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden
ontstaan. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen,
klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven,
laat het ons weten! Wij controleren het en zullen het zo nodig (laten)
corrigeren.

Wie zijn wij

De premie

Kist Assurantiën is een assurantiekantoor dat zowel particuliere als
zakelijke relaties adviseert en helpt bij het vinden en afsluiten van
verzekeringen.
Bezoekadres: De Wringen 11, Dieverbrug
Postadres: Postbus 43, 7990 AA Dwingeloo
telefoon tijdens kantooruren: 0521 - 597 015
voor spoed buiten kantooruren: 06-5366 0441
email: info@kistassurantien.nl
website: www.kistassurantien.nl
whatsapp of sms: 06-3700 6618

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden.
Onze algemene regeling is dat betaling via maatschappijen
geschiedt. Als daarvan afgeweken wordt maken wij met u
daarover vooraf een afspraak.

Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle
financiële producten (w.o. verzekeringen) van de verzekeraars
en banken waar wij een (sub)agentschap van hebben, kunnen
adviseren. Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van
een verzekeraar, bank of andere financiële instelling.

Onze bereikbaarheid
Wij zijn op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur geopend.
Buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken, een
WhatsAppbericht, sms of email sturen. In een noodgeval buiten
kantooruren kunt u bellen met: 06-5366 0441

Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen.
Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte
groep verzekeraars. Een lijst met namen van verzekeraars met wie
wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe.

Wat doen wij

Hoe worden wij beloond

a. Wij adviseren en helpen u bij het vinden en afsluiten van het
gewenste financiële product. Op grond van onze vergunning
mogen wij zowel adviseren als bemiddelen in:
- particuliere schadeverzekeringen
- zakelijke schadeverzekeringen
- inkomensverzekeringen
- zorgverzekeringen
- vermogensopbouwende producten
- hypothecair krediet
- consumptief krediet
- spaarrekeningen
b. Wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij u in
rekening brengen;
c. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen
over en wijzigingen doorgeven op de polis;
d. Mocht u schade ondervinden dan adviseren wij u hoe verder te
handelen en begeleiden wij u in het schadeproces.

Wij ontvangen van de maatschappij(en), waar uw contract
gesloten is, een kostenvergoeding (provisie) die onderdeel vormt
van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.
M.i.v. 1-1-2013 geldt er een wettelijk provisieverbod voor bepaalde
verzekeringen: dit geldt voor hypothecaire kredieten, pensioenen,
lijfrentes, spaarplannen en spaarrekeningen, uitvaartverzekeringen
en individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Voor bestaande
verzekeringen van vóór 1-1-2013 geldt dit niet. Voor nieuwe
verzekeringen moet er betaald worden voor advies, bemiddeling en
nazorg. Indien wij diensten aan u leveren waarvoor wij u rechtstreeks
kosten in rekening brengen, informeren wij u vooraf.
Op onze site www.kistassurantiën.nl staan onze dienstverleningsdocumenten waarin het e.e.a. staat omschreven.

Onze kwaliteit
1. Onze vergunningen staan geregistreerd bij de AFM (Autoriteit
Financiële Markten) onder nummer 12009042.
2. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 04045433.
3. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening onder nummer 300.005719.
4. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
5. Lid CFD (Commissie Financiële Dienstverlening), DFO (Dienstverlening voor Financiële Ondernemingen ), EFD Noord (Educatie
Financiële Dienstverlening)

Wij streven naar een langdurige duurzame relatie tussen u en ons
kantoor.

Wat verwachten wij van u
1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw
eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u
onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het
zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de
verzekeraar gerechtigd is een schade niet of niet geheel te
vergoeden.
2. Dat u wijzigingen met betrekking tot verzekerde zaken aan ons
of de verzekeraar doorgeeft.
3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert.
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Klachten?
Als u een klacht heeft over een afhandeling, onze werkwijze in het
algemeen of over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken
wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
Alle klachten worden door de directie behandeld.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende
oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht
bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
E-mail: info@kifid.nl, internet: www.kifid.nl.
Via Kifid kunt u toegang krijgen tot de Ombudsman
Zorgverzekeringen en de Ombudsman Pensioenen.
U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden.
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Uw privacy en rechten
Uw persoonsgegevens

gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die
wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij
uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek
stellen wij u verschillende vragen. Afhankelijk van het product
waarover wij moeten adviseren/bemiddelen kunnen deze vragen
betrekking hebben op uw persoonlijke situatie, uw kennis van en
ervaring met financiële diensten en/of produkten, uw financiële
situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en
behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw
bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens
om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een
verzekering.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke
gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast
heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.
a. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u
kosteloos.
b. Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in
onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie
vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen
ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee
wij voor u werken correct zijn.
c. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze
administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken
deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat
geval aan uw verzoek.
d. Wij hebben aangegeven op welke wijze wij de van u
ontvangen gegevens gebruiken.
Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken,
bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde
organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten
weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
e. Indien u dat wenst, kunt u ons schriftelijk vragen uw gegevens
door te zenden aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek
zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
f. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor
te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeraar verzoeken
lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw
keuze. Ook kunnen wij het initiatief nemen om de relatie met u
te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig
om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen
genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis
kunnen nemen van deze gegevens.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse
van uw situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke
maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële
zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw
van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het
verkrijgen van een financiering.
Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer
u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, evenals bij
begeleiding van een schade kan het voorkomen dat wij contact
moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus,
arbeidsdeskundigen en/of anderen die relevant zijn bij de uitvoering
van de voor u te realiseren financiële zekerheid.
Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de
informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo
ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen
voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om
gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere
bezittingen te kunnen taxeren, of de schade vast te kunnen
stellen. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens,
zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag
van een arbeidsongeschiktheidsverzeke-ring of bij een
arbeidsongeschiktheidsmelding, contact met u kan zoeken.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde
informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik
daarvan?
Het opstellen van een goed financieel advies is complex. Het
is een samenvoeging en interpretatie van uw verschillenden
persoons- en financiële gegevens.
Hebben wij alle gegevens tot onze beschikking, dan kunnen wij
voor u een compleet beeld schetsen en correct adviseren.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden
door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw
opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door
die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde
werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Indien u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of
ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan kunnen wij
u niet goed adviseren. Soms is dat geen probleem om u toch
een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan
wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten
(omdat wij niet over alle informatie konden beschikken) en wat de
consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de
opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren en uw belangen
naar behoren te kunnen behartigen. Uiterlijk zeven jaar nadat de
verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord
advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze
werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.
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Vragen over de wijze waarop wij met uw
persoonsgegevens omgaan
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk
met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over
de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw
persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact
met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed
mogelijk te beantwoorden.

Klachten over de wijze waarop wij met uw
persoonsgegevens omgaan
Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met
uw persoonsgeven is omgegaan, dan kunt u zich wenden tot
de directie van ons kantoor. Wij zullen uw klacht in behandeling
nemen en u een terugkoppeling sturen.
Indien dit niet leidt tot een gewenste oplossing, dan kunt u
uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.
autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen
We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u
kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze
brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen.
Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij
werken?
We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.
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Algemene voorwaarden
6. Derden

1. Toepassing

Indien derden betrokken zijn bij de vervulling van de
overeenkomst, is Kist Assurantiën voor eventuele fouten
van die derden niet aansprakelijk, behoudens voor zover de
contractspartij bewijst dat Kist Assurantiën tekortgeschoten is
bij de keuze van die derden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten die Kist Assurantiën sluit die verband houden
met de uitoefening van het assurantiebemiddelingsbedrijf. De
voorwaarden zijn niet van toepassing op de overeenkomsten
die Kist Assurantiën sluit met personen die niet handelen in de
uitoefening van een beroep of een bedrijf.

7. Tekortkoming computerprogrammatuur
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die is
ontstaan als gevolg van een tekortkoming in gebruikte
computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier
van die computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens Kist
Assurantiën heeft aanvaard en de schade aan Kist Assurantiën
heeft vergoed.

2. Wanprestatie
Kist Assurantiën pleegt jegens haar contractspartij eerst
wanprestatie indien het bij de uitvoering van de overeenkomst
tekortschiet op een wijze die een met normale vakkennis
uitgeruste en zorgvuldig handelend assurantiebemiddelaar
had kunnen en moeten vermijden.

8. Verjaring

3. Beperking schade

Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na
verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan
de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of had
kunnen worden ontdekt.

Indien de contractspartij aantoont dat hij schade heeft geleden
door een fout van Kist Assurantiën, die verband houdt met
een verzekeringsovereenkomst, is Kist Assurantiën voor
de schade slechts aansprakelijk tot vijf maal de jaarpremie
die voor de betreffende verzekering is berekend of zou zijn
berekend, met een maximum van € 50.000,--. Indien de schade
niet verband houdt met een verzekeringsovereenkomst, is de
aansprakelijkheid van Kist Assurantiën beperkt tot vijf maal
de financiële vergoeding waarop zij voor haar inspanningen
aanspraak heeft of zou hebben gehad, met een maximum van
€ 50.000,--.

9. Nederlands recht
Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing.
Alleen de nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen
van geschillen tussen Kist Assurantiën en haar contractspartij.
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank in
Zwolle.

10. Mediation

4. Onvolledige en onjuiste informatie

Kist Assurantiën zal meewerken aan mediation indien
haar contractspartij te kennen geeft het geschil aan
mediation te willen onderwerpen. Partijen zullen trachten
gemeenschappelijk een mediator aan te wijzen. Indien zij
geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van
de mediator, zal deze worden aangewezen door het N.M.I. te
Rotterdam.

Indien schade wordt geleden die verband houdt met
onjuiste of onvolledige informatie welke door of namens de
contractspartij is verstrekt, is Kist Assurantiën voor die schade
niet aansprakelijk.

5. Kenbare vergissing
Indien Kist Assurantiën bij de uitvoering van de
werkzaamheden een voor de contractspartij kenbare
vergissing maakt, is deze gehouden Kist Assurantiën daarvan
in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had
ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die
vergissing bij Kist Assurantiën te melden, is deze voor de
schade niet aansprakelijk.
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