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onderzoeken wij welke producten het beste bij u 
passen en welke aanbieders naar ons oordeel een 
product kunnen leveren dat goed aansluit bij uw 
behoefte. In ons advies zullen we vervolgens de 
diverse mogelijkheden aan u voorleggen en onze 
keuzes voor productvorm(en) en aanbieder(s) 
motiveren.  
 
Wanneer u uw keuze heeft gemaakt zetten we de 
aanvraagprocedure in gang. Ook hierna blijven we 
regelmatig met u contact onderhouden; bijvoorbeeld 
in verband met nazorgafspraken of voor het 
beantwoorden van uw vragen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Wat verwachten wij van u?  

Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen 
vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over 
alle zaken die in het kader van de door u te sluiten of 
afgesloten overeenkomsten met aanbieders van 
belang zijn. Het gaat in het bijzonder om (wijzigingen 
in) informatie over uw persoonlijke of 
samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, 
huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing), over 
uw inkomens- en arbeidssituatie (zoals: 
salarisgegevens, arbeidsongeschiktheid, ontslag) en 
over uw financiële situatie (zoals: leningen, kredieten, 
BKR-registratie, faillissement/WSNP) etc. Wij 
verwachten van u dat u ook zelf de ontvangen 
stukken op juistheid controleert en ons daarover 
informeert.  
 

Onze bereikbaarheid  

Persoonlijk contact: op werkdagen  van 9.30 tot 13 
uur of  n a  a f s p r a a k .   Op kantoor óf bij u thuis. 
Schriftelijk:  info@brugmans.com  of per fax 045-410 
00 26. Telefonisch: 045-542 08 21 mét automatische 
doorschakeling. 
  
Als wij niet (direct) bereikbaar zijn probeert u 
eventueel zelf later op de dag, of indien aangegeven 
op het genoemde tijdstip nogmaals. Is uw 
telefoonnummer weergegeven, dan bellen wij bijna 
altijd terug! 
 

De premie 

Premiebetalingen. Onze algemene regeling is dat u 
de premie aan de (volmacht) maatschappij betaalt  
waar uw verzekering is ondergebracht. Als daarvan 
afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een 
afspraak. 
Het is belangrijk, dat u de verschuldigde premie op 
tijd betaalt. Indien u niet tijdig heeft betaald, kan de 
verzekeraar in bepaalde omstandigheden bij schade 
weigeren te vergoeden, de onder andere de dertig 
dagen termijn. In geen geval mag u verschuldigde 
bedragen verrekenen met nog niet toegekende 
uitkeringen of restituties. 

 

Inleiding 

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u 
informeren over onze dienstverlening, werkwijze en 
beloning. Als u besluit om van onze dienstverlening 
gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat 
wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. Wilt u 
over bepaalde onderwerpen meer weten, dan kunt u 
hierover contact met ons opnemen.  
 

Wie zijn wij?  

Brugmans Assurantiën is  een op 1-11-1981 
opgericht assurantiekantoor dat particulieren en 
bedrijven helpt bij het vinden en afsluiten van schade- 
en levensverzekeringen, inkomens- en 
zorgverzekeringen en kredieten, hypotheken en het 
geven van specifieke adviezen. Onze dienstverlening 
voldoet aan de eisen die wetgeving aan financiële 
dienstverleners stelt en wij beschikken voor het 
verlenen van onderstaande diensten over een Wft-
vergunning van de Autoriteit Financiële Markten 
onder nummer 12007437. Per 1-1-2006 voortgezet 
als Brugmans Verzekeringen.  
 

Met wie werken wij samen? 

Wij brengen uw verzekeringen, leningen, etc. 

rechtstreeks onder bij o.a. ASR verzekeringen, De 

Goudse, Reaal Verzekeringen, OOM,  Allianz, 

HDI/Gerling, Van Kampen Groep als sub agent 

waardoor bijna alle in Nederland werkende 

verzekeraars en banken voor ons bereikbaar zijn en 

tevens werkend voor volmacht bedrijf, Voogd & 

Voogd dat als volmacht bedrijf voor méérdere 

verzekeraars werkt. 

Wat doen wij?  

Wij bieden u deskundige en onafhankelijke advisering 
en bemiddeling schadeverzekeringen, consumptief 
krediet, inkomensverzekeringen en administratie’s.  
 
 
Omdat onze dienstverlening zich vaak uitstrekt tot 
een bredere oriëntatie, kunt u van ons een integrale 
aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw 
specifieke situatie van belang is. Wij helpen u o.a. 
met het kiezen van de verzekeringen die daarmee 
samenhangen. Zo zorgen wij ervoor dat u prettig 
woont, werkt én nog steeds de dingen kunt blijven 
doen die het leven zo leuk maken.  
 
Wij beschikken over de kennis, de expertise en de 

contacten met leveranciers van verzekerings- 

producten die daarvoor nodig zijn. Indien nodig en 

wenselijk onderhouden wij namens u de contacten 

met de leveranciers van deze verzekeringsproducten. 

Persoonlijk advies  

Zowel uw huidige als toekomstige wensen, 

behoeften, persoonlijke situatie, financiële positie en 

risicobereidheid vormen bij ons advies het 

uitgangspunt. Deze onderwerpen komen in het 

inventarisatiegesprek aan de orde. Nadat wij uw 

persoonlijke situatie hebben geïnventariseerd en 

geanalyseerd, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze relatie met verzekeraars.  

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in 

vrijheid alle producten (verzekeringen) van de 

verzekeraars, en dat zijn méér dan 100 

maatschappijen waar wij een agentschap of 

subagentschap van hebben, kunnen adviseren.  

Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen 

van een verzekeraar.  

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.  

 

Hoe worden wij beloond voor 

schadeverzekeringen? 

Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) waar uw 

contract gesloten is een kostenvergoeding die 

onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening 

wordt gebracht. Indien u er prijs op stelt zullen wij u 

vooraf informeren over de hoogte van de daarmee 

gemoeide bedragen. Indien er extra diensten aan u 

worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in 

rekening worden gebracht, informeren wij u hierover 

vooraf. 

 

Beloning van onze medewerkers 

Onze medewerkers worden beloond op basis van 
een vast maandelijks salaris. Afhankelijk van de 
functie en de beoordeling van het functioneren, 
kunnen medewerkers een salarisverhoging en/of 
eindejaarsuitkering ontvangen. Wij beoordelen en 
sturen onze medewerkers op integer, solide en 
klantgericht handelen. Wij hanteren hiermee een 
gezonde en marktconforme beloningsmethodiek, die 
bijdraagt aan een zorgvuldige klantbehandeling. 

 

 

 

Overige kosten aan derden  

Er kunnen naast kosten voor onze dienstverlening, 
ook nog kosten door andere partijen bij u in rekening 
worden gebracht. Denk hierbij aan kosten voor een 
taxatierapport, een bouwkundige keuring of 
notariskosten. Deze moet u zelf betalen.  
 

U krijgt van de aanbieder waar uw producten worden 
ondergebracht periodiek een overzicht van de 
betreffende producten en de te betalen bedragen. De 
door u te betalen bedragen kunt u op de met hen 
overeengekomen wijze voldoen. U betaalt dus steeds 
rechtstreeks aan de betreffende 
verzekeringsmaatschappij of productaanbieder. Wij 
maken u erop attent dat als u de bedragen niet tijdig 
voldoet, u van de betreffende aanbieder een 
waarschuwing (betalingsherinnering) krijgt. Blijft de 
betaling uit, dan kan de aanbieder het product zelfs 
beëindigen.  

 

Betalingen  

Alle betalingen die u in verband met het gegeven 
bemiddelde product aan de aanbieder(s) 
verschuldigd bent dient u rechtstreeks aan de 
aanbieder(s) te voldoen. U ontvangt daarvoor 
periodiek een acceptgiro of nota van de 
desbetreffende aanbieder, of de betaling wordt 
voldaan via automatische incasso.  
 
Wij raden u aan deze betalingen tijdig te verrichten 
resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw 
betaalrekening. Achterstand in betaling levert later 
hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen 
met de aanbieder en/of de dekking van uw 
verzekering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Onze kwaliteit  
 

•  Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet 
op het financieel toezicht van toepassing. In 
dat kader dienen wij onze vakkennis op peil 
te houden.  

•  Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van 
dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout 
gaan of een verschil van inzicht ontstaan. 
Voor die gevallen zijn wij toereikend 
verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.  

•  Uit hoofde van ons werk beschikken wij over 
gegevens van u. De privacy van uw 
persoonlijke gegevens is bij ons 
gewaarborgd aangezien wij uw gegevens 
behandelen conform de Wet bescherming 
persoonsgegevens.  

 

Beëindiging van de relatie  

U heeft het recht de relatie met ons kantoor te 
beëindigen op het door u gewenste moment, zonder 
opzegtermijn en zonder kosten. Indien er 
verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u 
verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende 
verzekeringen over te dragen naar een andere 
adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij 
de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt 
u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende 
verzekeringen over te boeken naar een andere 
adviseur.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klachtenregeling  

Klachten over onze dienstverlening horen wij graag 
direct van u. Met u kunnen wij dan nagaan hoe wij tot 
een oplossing kunnen komen.  
 

Indien u niet tevreden bent over onze afwikkeling kunt 
u uw klacht binnen drie maanden voor leggen aan het 
onafhankelijke Klachteninstituut Financiële 
dienstverlening (KiFid). Voor het indienen van uw 
klacht en/of uitleg over de klachtenregeling kunt u 
terecht op de website www.kifid.nl.  
 

Uiteraard staat het u (daarna) altijd vrij zich te 
wenden tot de burgerlijke rechter.  
 

Algemene voorwaarden  

Op onze dienstverlening zijn verder de algemene 
voorwaarden van toepassing die aan dit  document 
zijn gehecht / op ons kantoor verkrijgbaar zijn en 
bovendien per e-mail te ontvangen zijn. 
 

Hierbij verklaar ik/ verklaren wij, dat wij de 
dienstenwijzer van Brugmans Verzekeringen in 
goede orde hebben ontvangen en begrepen. 
 
Datum ontvangst: 
 

 

Handtekening klant:             Naam klant: 
 

 
 
Handtekening partner:             Naam partner: 
 

 

 

 

 

Advies en/of bemiddeling o.b.v. 
provisie van aanbieder 
 
Vanaf 1 januari 2013 is deze vorm van betaling voor 
bemiddeling van bepaalde complexe producten 
verboden. Onder complexe producten vallen 
bijvoorbeeld hypotheken, uitvaartverzekeringen, 
risicoverzekeringen, levensverzekeringen en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Alleen voor 
schadeverzekeringen geldt het verbod niet. Slechts in 
enkele specifieke gevallen ontvangen wij nog provisie 
van de aanbieder voor onze bemiddeling. In dat geval 
zullen wij u dit uiteraard voor het afsluiten van het 
geadviseerde product kenbaar maken. Voor dat wij 
voor u aan de slag gaan, leggen we in een 
zogenaamd dienstverleningsopdracht vast hoe in die 
gevallen de te ontvangen provisie zich verhoudt tot 
ons tarief. En hoe de te ontvangen provisie bij 
bemiddeling wordt verrekend met het door u te 
betalen vaste tarief of uurtarief.  
 
 
 
 
 
 
 
Servicepakketten  

Wij bieden u de mogelijkheid om één van onze 
Servicepakketten af te nemen. Hiermee hebt u het 
gemak van doorlopende aandacht en weet u zeker 
dat uw zaken altijd up to date zijn. Hieronder leest u 
over de dienstverlening binnen de Servicepakketten 
en de tarieven. 
 
Pakket Dienstverlening Tarief 

per 
maand 

Basis Beantwoorden van vragen 
Overstapservice voor lopende 
(schade-) verzekeringen 

 
€ 12,95 

Plus Zoals het Basis Servicepakket, 
met extra: 
Hulp bij schade 
Digitale polismap 
Servicepas autoruit schade 
Uw woning voor € 995,- 
verkopen 

 
 
€ 24,95 

Totaal Zoals het Plus Servicepakket, 
met extra: 

Bezoek adviseur bij u thuis 
Al uw verzekeringen provisievrij 
onderbrengen waardoor u 
premiekorting krijgt 
€50 korting op de kosten voor 
uw belastingaangifte (particulier) 
Geen opstart kosten bij verkoop 
van uw woning 

 
 
€ 39,95 

 
Wij vertellen u graag meer over de inhoud van onze 
Servicepakketten. 

 



Bijlage Tarieven Dienstverlening  

 
Het adviestraject kent meerdere fases en vele verschillende werkzaamheden. De intensiteit en hoeveelheid werk hangt af van uw 
persoonlijke situatie en uw adviesvraag. Aan de hand van uw adviesvraag en persoonlijke situatie doet onze adviseur u een 
maatwerkvoorstel. Hieronder leest u over onze tarieven voor veel komende adviestrajecten. 
 

 
Inventarisatie, advies en bemiddeling tegen vast tarief 

 
Richttarief* 

 

 (minimaal) (maximaal) 

   

Aankoop woning € 995,- € 1.995,- 

Risicoanalyse inkomen (arbeidsongeschiktheid en/of werkeloosheid) € 500,- € 1.250,- 

Complete scan van uw situatie € 1.250,- € 2.500,- 

Belastingaangifte € 125,- € 375,- 

 
Inventarisatie, advies en bemiddeling tegen uurtarief 

 
Richtlijn 

tijdsbesteding 

 

 (minimaal) (maximaal) 

   

Aankoop woning 20 uur 40 uur 

Risicoanalyse inkomen (arbeidsongeschiktheid en/of werkeloosheid) 4 uur 10 uur 

Complete scan van uw situatie 10 uur 40 uur 

   

 Tarief per uur*  

Adviseur € 125,-  

Ondersteunde medewerker(s) € 60,-  

   
* In principe hoeft u voor onze werkzaamheden geen BTW te betalen. Wilt u alleen advies, en geen hulp     bij 
bemiddeling van financiële producten, dan zijn wij wettelijk verplicht BTW in rekening te brengen. 

  

 

 
Wij houden onze tijdsbesteding bij advies en/of bemiddeling tegen een uurtarief bij en specificeren onze rekeningen uiteraard naar in 

rekening gebrachte uren en werkzaamheden. Wij ronden de tijdsbesteding op de rekening af op halve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 9 
Onze advisering is te allen tijde integer: voor zover nadien 
een door u gekozen product u niet bevalt of 
rendementen/resultaten u tegenvallen, kan en wil Brugmans 
Verzekeringen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. 
Wij adviseren u over mogelijkheden op basis van de ons op 
dat moment beschikbare productinformatie. U maakt te allen 
tijde zelf een keuze voor een product en dient de gevolgen 
van die keuze, voor zover u nadien toch ontevreden bent, 
behoudend aantoonbare onjuistheden in ons advies, zelf te 
dragen. 
 
Artikel 10  
Brugmans Verzekeringen is een zelfstandig tussenpersoon 
die werkzaam is voor eigen rekening en risico.  
 

opgesteld te Heerlen op 01 januari 2017.  

 

 

Algemene voorwaarden 
Brugmans Verzekeringen 

 
Artikel 1  
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op en zijn 
van toepassing op de advisering over of de bemiddeling bij 
het sluiten van een financieel product, daarmee verwante 
producten, verzekeringen en de daarbij te verwachten 
werkzaamheden van Brugmans Verzekeringen.  
 
Artikel 2  
Indien komt vast te staan, middels een gerechtelijke 
uitspraak dan wel middels een uitspraak van een binnen de 
branche gebruikelijk klachteninstituut, dat de consument 
schade heeft geleden door een fout, zijnde een 
toerekenbare tekortkoming, van Brugmans Verzekeringen 
die verband houdt met de advisering en / of bemiddeling in 
een door Brugmans Verzekeringen geadviseerd product is 
Brugmans Verzekeringen slechts aansprakelijk tot maximaal 
de hoogte van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en 
het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij aan 
Brugmans Verzekeringen wordt uitbetaald.  
 
Artikel 3  
Indien door de consument schade wordt geleden die 
verband houdt met onjuiste of onvolledige informatie door of 
namens de consument verstrekt is Brugmans Verzekeringen 
niet voor deze schade aansprakelijk. Consument erkent dat 
de dienstverlening vertraging kan ondervinden als gevolg 
van het niet tijdig, niet correct of niet volledig verschaffen 
van de benodigde informatie.  
 
Artikel 4  
Indien Brugmans Verzekeringen, bij de uitvoering van de 
werkzaamheden, een voor de consument (redelijkerwijs) 
kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Brugmans 
Verzekeringen daarvan in kennis te stellen onmiddellijk 
nadat hij de vergissing ontdekt. Indien de consument de 
vergissing, die hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had dienen 
te ontdekken, nalaat bij Brugmans Verzekeringen te melden, 
is Brugmans Verzekeringen voor de schade niet 
aansprakelijk. De consument dient Brugmans Verzekeringen 
over eventueel relevante wijzigingen, die zich op enig 
moment in zijn persoonlijke situatie voordoen, en waarvan 
hij redelijkerwijs kan weten dat deze van invloed zijn op het 
advies, in te lichten. 
 
 
 
 
Artikel 5 
De aansprakelijkheid van Brugmans Verzekeringen voor 
indirecte schade zoals gevolgschade en gederfde winst is 
uitgesloten.  Brugmans Verzekeringen is evenmin 
aansprakelijk voor tegenvallende beleggingsresultaten.  
 
Artikel 6  
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 
Brugmans Verzekeringen heeft aanvaard en de 
schade aan haar vergoed.  
 
Artikel 7  
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 
redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.  
 
Artikel 8  
Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing. 
Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen 
van geschillen tussen Brugmans Verzekeringen en haar 
contractspartij. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de 
Rechtbank.  
 

 


