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Wij zijn op werkdagen geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot
17.30 uur Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken
op ons antwoordapparaat. U wordt dan de volgende werkdag teruggebeld.

Vennoten
→ Hilverzekerd B.V. (contactpersoon Jorrit aan het Rot)
→ Van der Vleuten Assurantie Plus B.V. (contactpersoon Coen van der Vleuten)

Aard dientverlening
Met de vergunning die wij hebben wordt u door ons op de volgende terreinen
geadviseerd en verlenen wij bemiddeling in:
→ Schadeverzekeringen

→ Consumptief krediet

→ Levensverzekeringen

→ Hypthecair krediet

→ Zorgverzekeringen

→ Spaar- en beleggingsrekeningen
→ Deelnemingsrechten in
belegingsinstellingen

Wij adviseren niet over beleggingsfondsen, ook niet als zij onderdeel zijn
van een beleggingsverzekering maar bemiddelen hiervoor.
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Onze kwaliteit
Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die ons
kantoor een vergunning heeft verleend op het gebied van schadeverzekeringen.
Ons kantoor is ingeschreven in het WFT-register onder nummer: 12011032.
Registratie is een wettelijke verplichting. Het WFT-register is te raadplegen op
de website van de AFM (http://www.afm.nl/).
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze
verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die
verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.
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Klachten?
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enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Het KiFiD is een onafhankelijke geschilleninstantie voor de verzekeringsbranche.
Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de daaraan
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bevredigend is, kunt u het geschil inhoudelijk voorleggen aan de bevoegde rechter,
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Zowel zakelijke als particuliere relaties kunnen zich desgewenst tot de burgerlijke
rechter wenden. Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.

