
Dienstenwijzer westveer verzekeringen & aDvies

juiste
koers!

graag willen wij u uitleggen wat onze werkwijze is. 
voor ons is het vanzelfsprekend dat u als cliënt cen-
traal staat. Ons advies brengen we pas uit als wij uw 
wensen in kaart hebben gebracht. zo kunnen wij u op 
de juiste wijze voorlichten en passend adviseren. 

in deze dienstenwijzer leggen wij u uit hoe wij hier 
invulling aan geven en maakt u kennis met ons kan-

westveer
VERZEKERINGEN & ADVIES

Bij de volgende organisaties zijn wij geregistreerd.

AFM
De autoriteit Financiële Markten houdt krachtens de 
wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van 
de dienstverlening. Ons kantoor is geregistreerd on-
der nummer 12043468. Het register van vergunnings-
houders kunt u raadplegen op www.afm.nl

kiFiD
wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk te advi-
seren en van dienst te zijn. Mocht het echter gebeuren 
dat u toch een klacht heeft over onze dienstverlening 
kunt u zich wenden tot het kiFiD (klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening). Ons aansluitnummer is 
300.016208.

kvk
in het handelsregister van de kamer van koophan-
del kunt u ons geregistreerd vinden onder nummer 
63777088.

registratie

www.westveerverzekeringen.nl

toor. verder kunt u hier de informatie vinden die wij 
wettelijk (wet Financieel toezicht) verplicht zijn aan 
u te verstrekken voor het tot stand komen van een 
overeenkomst.

Ook vindt u kort en bondig informatie over onze al-
gemene gegevens, openingstijden, en waar u terecht 
kunt met eventuele klachten.

Dienstverlening

wij beschikken over een vergunning om te adviseren 
en te bemiddelen in schadeverzekeringen particulie-
ren, schadeverzekeringen bedrijven, inkomensverze-
keringen en zorgverzekeringen. 

Op gebied van hypotheken werken collegiaal samen 
met verschillende advieskantoren.

aDvies

Adviesvrij
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om finan-
ciële producten bij één of meer financiële instellingen 
onder te brengen. wij zijn dus volledig vrij in onze ad-
visering.

ondernemersvrijheid
geen enkele financiële instelling zoals een bank of 
een verzekeringsmaatschappij heeft een eigendoms-
belang of zeggenschap in onze onderneming. Deze 
vrijheid om u te kunnen adviseren naar uw belang 
sluit aan bij onze vrijheid als ondernemer.

keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële produc-
ten en diensten. vaak hebben aanbieders tientallen 
financiële producten. wij hebben via onze aansluiting 
bij Heinenoord assuradeuren een aanzienlijke keus 
uit maatschappijen en producten. 

Ons kantOOr is gespecialiseert in het bemiddelen en adviseren bij het sluiten 
van zOwel particuliere, zakelijke- en inkOmensverzekeringen.

http://www.afm.nl
http://westveerverzekeringen.nl


COntaCt

openingstijden: wij maken graag een afspraak met  
u op werkdagen, avond of op zaterdag.

Adres: 1e kruisweg 26 < 3262 ll Oud-Beijerland
06 153 200 17 < info@westveerverzekeringen.nl 

vragen

klaCHten

BelOning
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij be-
drijfskosten. Deze kosten worden op verschillende 
wijze vergoed.

schadeverzekeringen
Ons kantoor heeft er voor gekozen onze kosten on-
derdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij 
verzekeringen is dat de premie. De premie betaald u 
rechtstreeks aan de verzekeraar. Deze draagt hiervan 
een deel aan ons af ter dekking van onze bedrijfskos-
ten. Dit percentage is verschillend per product.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AoV)
voor het advies en afsluiten van een nieuwe arbeids-
ongeschiktheidsverzekering brengen wij eenmalig 
advieskosten in rekening. De kosten voor het jaar-
lijks controleren en actueel houden van de verzeke-
ring brengen wij maandelijks in rekening middels 
een abonnement. De tarieven kunt u vinden op ons 
dienstverleningsdocument van betreffende verzeke-
ringen. 

Om uw belangen op het gebied van financiële dien-
sten zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen vra-
gen wij ook informatie van u.

informatieverstrekking
Om u zo passend mogelijk advies te kunnen geven zijn 
wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. 
vanwege de relatie die wij met u hebben vragen wij u 
ons te juiste informatie over uw situatie te verstrek-
ken en ons te informeren indien er wijzigingen in uw 
persoonlijke situatie zijn. De informatie die wij van u 
ontvangen zijn medebepalend voor het advies wat wij 
u geven.

Direct schade melden
Het is belangrijk dat u ons zo spoedig mogelijk in-
formeert over een geleden of gemaakte schade. veel 
verzekeringsmaatschappijen stellen hiervoor vaak 
een termijn waarbinnen een schade gemeld dient te 
worden.

Controleren van ontvangen stukken
wij verwachten van u dat u de post of mail die wij u 
sturen, aandachtig doorneemt en de gegevens con-
troleert. Mocht er iets niet kloppen of onduidelijk zijn 

wij behartigen uw belangen op het gebied van finan-
ciële diensten zoals in deze dienstenwijzer omschre-
ven zo goed mogelijk.
Helaas kunnen ook wij fouten maken waardoor u 
een klacht heeft. indien u een klacht heeft vragen 
wij u vriendelijk ons dit eerst kenbaar te maken. in 
de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen 
oplossen. indien wij er samen met u niet uitkomen 
kunt u zich altijd wenden tot het klachteninstituut 
Financiële Diensten. (kiFiD) U kunt hiervoor contact 
opnemen met:

klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257, 2509 ag Den Haag

telefoon: 0900-3552248 9 (10 ct/min.)
email: info@kifid.nl
internet: www.kifid.nl

dient u contact met ons op te nemen zodat wij een 
eventuele fout kunnen herstellen.

verder verwachten wij van u dat u de einddatums in 
de gaten houdt. Dit houdt in dat u bijvoorbeeld bij 
een voorlopige dekking het einde van de dekkingspe-
riode (datum) signaleert. vanzelfsprekend doen wij 
ons uiterste best u hierbij te ondersteunen.

totaalbeeld
Uw financiële situatie is persoonlijk en kunt u het 
beste vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas 
compleet te maken als alle stukjes bekend zijn. Het is 
goed mogelijk dat u bepaalde producten elders heeft 
afgesloten en door een andere deskundige laat bege-
leiden. Om uw belangen zo optimaal mogelijk te kun-
nen behartigen is het echter uitermate belangrijk om 
een totaalbeeld te maken van uw situatie. zo voor-
komt u dat wij u niet attenderen op een bepaald risi-
co omdat wij denken dat u dat elders heeft geregeld. 
Daarom vragen wij u dringend mee te werken aan het 
zo compleet mogelijk maken van het totaalbeeld van 
uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven
Uiteraard vragen wij u ons te informeren over wijzi-
gingen in uw persoonlijke situatie die van invloed 
kunnen zijn op uw pakket financiële diensten. Hierbij 
kunt u denken aan verhuizen, trouwen veranderen 
van baan etc.

wij DOen Meer vOOr U

wij behartigen de belangen van onze relaties op het 
terrein van financiële diensten. Oze dienstverlening 
omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kun-
nen vertellen. Heeft u vragen en/of wilt u informatie 
neem dan gerust contact met ons op.
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