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DIENSTVERLENINGSDOCUMENT  

 

Vestigingsadres  Heresingel 7, 9711 EP  Groningen  

Correspondentieadres Heresingel 7, 9711 EP Groningen  

Mailadres   info@zekerbba.nl  

kamer van koophandel 56362692  

Telefoon   050-211 34 33 

BBA Verzekeringsadvies is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 1204147  

Als BBA Verzekeringsadvies vinden wij het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de 

dienstverlening die wij u bieden. Om u goed te informeren, hebben wij dit dienstverleningsdocument 

opgesteld. 

 

Onze financiële dienstverlening  

BBA Verzekeringsadvies is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en 

bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen. U kunt hierbij denken aan aansprakelijkheid-, 

brand-, autoverzekeringen, werkmateriaalverzekeringen, zorg- en ziekteverzuimverzekeringen, WIA- 

en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 

 

Wat kunt u van ons verwachten?  

Iedere onderneming heeft te maken met risico’s. Na een gedegen inventarisatie van uw risico’s 

kijken wij samen met u hoe om te gaan met deze risico’s. Uw risico’s staan bij ons centraal. De 

oplossing hoeft echter niet altijd een verzekering te zijn. Wij zullen met u bespreken welk deel van de 

risico’s u zou kunnen verzekeren en welke risico’s u voor eigen rekening kunt nemen. Voor de risico’s 

waarvoor een verzekering de beste oplossing is, zullen wij diverse voorstellen van verzekeraars met 

elkaar vergelijken. Uiteraard is de hoogte van de premie een belangrijke factor, maar ook de kwaliteit 

van de voorwaarden en de ervaring hoe de verzekeraar zich opstelt als een beroep wordt gedaan op 

een uitkering. Alvorens wij advies aan u uitbrengen, onderzoeken wij of het product aansluit bij uw 

wensen. 
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Wat verwachten wij  van u?  

U stelt terecht hoge eisen aan onze dienstverlening. Om een goed advies te kunnen geven, zijn wij 

van u het volgende nodig:  

• Als uw bedrijfsmatige- en/of persoonlijke situatie wijzigt, is het belangrijk dat u dit aan ons 

doorgeeft. Denkt u bijvoorbeeld aan verhuizing, nieuwe producten die u gaat vervaardigen of 

uitbreiding van het wagenpark. Vervolgens kunnen wij u adviseren of er aanpassingen 

noodzakelijk zijn. Op basis van onjuiste of onvolledige informatie kunnen zich situaties 

voordoen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Verzekeraars kunnen op basis van 

hun voorwaarden eventueel uitkeringen weigeren, contracten verbreken of overeenkomsten 

niet erkennen.  

• Heeft u ergens anders verzekeringen lopen, dan is dat voor ons belangrijk om te weten. Wij 

kunnen dan bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.  

• Bij bepaalde diensten zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit aan de hand van een origineel 

identiteitsbewijs vast te stellen. U mag verwachten dat uw adviseur hiernaar vraagt.  

 

Wijze van beloning  

Onze beloning kan op verschillende manieren tot stand komen. Welke van de hierna genoemde 

mogelijkheden van toepassing is, is afhankelijk van de aard van onze dienstverlening, waarbij 

gekeken wordt of er alleen sprake is van advisering of dat er vervolgens ook door ons wordt 

bemiddeld bij de aanschaf van een financieel product.  

A. Provisie  

Provisie is de beloning die wij van de verzekeraar ontvangen voor onze bemiddeling, het onderhoud 

en beheer van uw voorzieningen. Deze provisie is verrekend in de premie die u als cliënt betaalt. Wij 

berekenen dan geen extra kosten voor het adviestraject.  

B. Declaratie  

Wij spreken in zo’n geval met u een (uur)tarief af voor onze dienstverlening. Dit kan via het 

declareren van het aantal uren dat wij voor u bezig zijn of via een standaardtarief. Daarnaast betaalt 

u voor het product zelf een premie.  

C. Provisie en declaratie  

Wij kunnen er ook voor kiezen dat onze beloning bestaat uit een combinatie van provisie en 

declaratie, al dan niet met onderlinge verrekening.  
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Onze relatie met aanbieders  

Wij zijn een zelfstandig assurantiekantoor. Er zijn geen financiële instellingen, zoals banken of 

verzekeraars, die geheel of gedeeltelijk eigenaar zijn van, of stemrecht hebben in ons kantoor. Wij 

zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contractuele verplichting hebben om u te 

adviseren te kiezen voor bepaalde verzekeringsmaatschappijen. Dat betekent overigens niet dat wij 

met alle verzekeraars zaken doen. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij samenwerken, 

zenden wij op aanvraag toe.  

 

Privacy 

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze relaties, want voor ons staat het belang van de klant 

altijd centraal. Lees meer hierover in ons Privacy Statement. 

 

De premiebetal ing  

Premiebetalingen vinden in de regel rechtstreeks aan verzekeringsmaatschappijen plaats. Bij 

beurspolissen gaat de betaling via de placing broker  tenzij hierover andere afspraken worden 

gemaakt. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode wordt toegepast.  

De premiebetaling gebeurt op een vast moment, dat vooraf aan u bekendgemaakt is. In principe 

worden premies per jaar vooruitbetaald. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via 

automatische incasso van uw bankrekening te laten afschrijven. Indien u vragen hebt over een 

afschrijving of het niet eens bent met de hoogte van een afschrijving, dan wel of u een afschrijving 

wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.  

 

Problemen met de premiebetal ing  

Het is belangrijk dat u de premies op tijd betaalt. Doet u dit niet, dan kan de 

verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook 

kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden ingevorderd. De hieraan verbonden 

kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, 

informeert u ons dan op tijd, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.  
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Beëindiging relatie  

U hebt het recht om op elk gewenst moment de relatie met ons te beëindigen. U kunt uw 

verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen aan de adviseur van 

uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet 

dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons 

totdat een ander intermediair of een verzekeraar deze zorgplicht overneemt.  

 

Onze kwaliteit   

Wij voldoen aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht stelt. Wij beschikken ook over de 

benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. Deze vergunningen zijn wettelijk 

verplicht om te kunnen adviseren en bemiddelen in verzekeringen.  

Om up-to-date te blijven, volgen wij permanente scholing. Bovendien zijn wij in het bezit van een 

adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  

 

Welke klachtmogeli jkheid heeft u  

Wij doen ons best, maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij 

hopen dat u dat dan kenbaar maakt. U kunt dit telefonisch of schriftelijk doen ter attentie van de 

directie. U ontvangt dan binnen 48 uur een reactie.  

Daarnaast zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U kunt hier 

uw klacht (in de hoedanigheid van consument) voorleggen, die vervolgens door het Kifid wordt 

onderzocht. Het Kifid is bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 333 8 999  

 

Tot slot  

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Neemt u gerust 

contact met ons op. 


