
                                                                                                            
 
Adviesgebied Schadeverzekeringen 
 
Bij van Kaam assurantiën vinden we dat een professioneel financieel advies belangrijk. De keuze van de juiste  
financieel adviseur is dan ook een belangrijke beslissing. Juist vanwege deze overtuiging hebben wij een service 
die waarde toevoegt voor u als klant. Wij bieden rust in financiële zaken.  
 
Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten.   
Denkt u maar aan salarissen, kosten huisvesting, opleidingen en vergunningen. De tarieven die wij voor onze 
dienstverlening rekenen worden in dit document vermeld. 
 
Als uw financieel adviseur willen we bouwen aan vermogen en zekerheid. Met deze service willen wij uw 
financiële pakket op orde houden en u zoveel mogelijk op de hoogte houden van nieuwe zaken. 
 
Wat kunt van ons verwachten: 
Algemeen 

•  Evaluatiegesprekken, telefonische en email ondersteuning. 
•  Gesprekken buiten de evaluatiegesprekken om, administratieve verwerking. 
•  Schadebehandeling. 
•  Aanbeveling van passende professionals als daar behoeft aan is. 
•  Ordenen van uw polismap en toegang tot onze Digitale Polis Map. 

 
Advies 

•  Kennismakingsgesprek. 
•  Uitleg over schadeverzekeringen, de wetgeving en de spelregels van de maatschappijen. 
•  Inventariseren van verzekerbare en niet verzekerbare risico’s. 
•  Marktvergelijkend onderzoek tussen een door ons geselecteerde groep van aanbieders. 
•  Op basis van uw wensen brengen wij offertes uit. Deze offertes zullen wij toelichten. 
•  Informeren over gedekte en niet gedekte risico’s. 
•  Informeren over preventiemogelijkheden en eventuele beveiligingseisen. 

 
Aanvraag 

• Begeleiden van het aanvraagtraject. 
• Controle of de polis is opgemaakt zoals overeengekomen. 

 
Beheer en onderhoud 

• Controle of de polissen nog aan de verwachtingen voldoen. 
• Het beantwoorden van vragen over de polissen. 
• Het verwerken van wijzigingen in de polissen. 

 
Schadebehandeling 

• Bij een schademelding geven wij advies en informeren wij u over de procedure. 
• Wij geven een indicatie of het een gedekte schade is. 
• Begeleiden bij het invullen en verzamelen van de schadestukken. 
• De schademelding wordt door ons bij de maatschappij gedaan. 
• Tijdens het schadetraject zullen wij uw belangen behartigen. 
• Wij beoordelen standpunten van de verzekeraar en schakelen, indien nodig, een externe (contra) expert 

in. 
• Wij houden regelmatig contact met u over de voortgang. 
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Adviesgebied Schadeverzekeringen 
 
Tarieven 
Al jaren is er in de adviesmarkt voor Schadeverzekeringen sprake van een vergoeding van de 
werkzaamheden door middel van adviespremie. De verzekeringsmaatschappij betaalt deze vergoeding 
voor het adviseren, bemiddelen en beheren van de Schadeverzekeringen. Ook de behandeling van schades 
valt binnen deze vergoeding. De adviespremie is een vast percentage van de premie. Bij Schade- 
verzekeringen is in de praktijk gebleken dat deze vorm van belonen het meest eerlijk is. U weet immers 
vooraf wat u betaalt en u wordt niet geconfronteerd met onverwachte kosten. Wij staan achter deze vorm 
van belonen en bieden dit standaard aan. 
 
Omdat er producten zijn waarop adviespremie niet mogelijk is, zijn in dat geval onderstaande 
vergoedingen van toepassing: 
 
Wonen                   Inboedelverzekering                                         €  4,00  per maand * 
                               Woonhuisverzekering                                      €  4,00  per maand * 
                               Kostbaarhedenverzekering                             €  5,00  per maand * 
Recht                     Aansprakelijkheidsverzekering                       €  2,50  per maand * 
                               Rechtsbijstandverzekering                               €  2,50  per maand * 
Verkeer                 Autoverzekering alleen WA                             €  4,00  per maand * 
                               Autoverzekering WA Extra                             €  8,00  per maand * 
                               Autoverzekering WA Casco                            € 12,00 per maand * 
                               Motorverzekering alleen WA                           €  2,00  per maand * 
                               Motorverzekering WA Extra / Casco              €  4,00  per maand * 
                               Bromfietsverzekering                                        €  3,00  per maand * 
                               Fietsverzekering                                                 €  3,00  per maand * 
Recreatie               Doorlopende reisverzekering / annulering      €  3,00  per maand * 
                               Caravanverzekering                                          €  4,00  per maand * 
                               Pleziervaartuigverzekering                               €  4,00  per maand * 
                               Oldtimer alleen WA                                           €  2,00  per maand * 
                               Oldtimer WA Extra / Casco                             €  4,00  per maand * 
                               Kampeerauto alleen WA                                   €  3,00  per maand * 
                               Kampeerauto WA Extra / Casco                      €  6,00  per maand * 
Zorg                       Basis en aanvullende dekkingen                       €  5,00  per maand * 
                               Ongevallenverzekering                                      €  3,50  per maand * 
 
 
* Deze vergoeding zijn exclusief 21 % assurantiebelasting en worden, indien mogelijk, met de premies van de 
maatschappij geïncasseerd. 
 
Bij het niet betalen van bovengenoemde vergoedingen bij verzekeringen zonder adviespremie loopt u het risico 
dat wij bijvoorbeeld een schade niet in behandeling zullen nemen of wij zullen onze (advies) uren in rekening 
brengen op basis van ons uurtarief van € 125,00. 
 
Let op ! 
Het is belangrijk de nota op tijd te betalen. Bij een te late betaling hoeft de verzekeraar namelijk niet uit te keren 
en kunnen er extra incassokosten worden berekend. Mocht u uw nota niet op tijd kunnen betalen, neem dan 
direct contact met ons op. Wij zoeken dan samen naar een oplossing. 
 
 
Wij vertrouwen op een wederzijdse profijtelijke relatie. 
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