
 

 

Serviceovereenkomst Arbeidsongeschiktheidsverzekering  
(voor gezinshuisouders) 

 
Vanuit de provisie-gedachte ontving de adviseur een doorlopende beloning. Deze beloning diende 
voor het adviestraject voorafgaand aan het afsluiten (denk aan inventarisatie, analyse en alle 
administratieve handelingen daaromtrent) en het beheer van de verzekering. Deze doorlopende 
beloning noemen wij nu beheersvergoeding.  
 
Ook bij het overzetten van uw (elders lopende) AOV naar ons kantoor, brengen wij een beheers-
vergoeding in rekening. Onder de beheersvergoeding verstaan wij de volgende diensten: 
 

~ het jaarlijks versturen van een vragenformulier betreffende uw AOV. Veranderingen of 
aanpassingen met betrekking tot uw werk-/inkomenssituatie zullen dan door ons beoordeeld 
en besproken worden 

~ 3 jaarlijkse premie-check (initiatief cliënt) 

~ het verzorgen van alle administratieve handelingen betreffende een verzekeringsuitkering 
bij/na arbeidsongeschiktheid  

~ alle voorkomende handelingen betreffende uw polis, incl. mutaties en onderhoud  

 

 

Van toepassing zijnde tarieven: 
 Afsluitvergoeding* Beheersvergoeding 

  All-in (advies, bemiddelen en aanvragen) € 450,00 € 20,00 / maand    

  Execution Only (bemiddelen en aanvragen) €     350,00 € 20,00 / maand   

  Execution Only (via gezinshuis/bereken zelf op onze site) €     250,00 € 20,00 / maand  
     
 

Indien sprake is van een verzekering voor beide gezinshuisouders gelden onderstaande tarieven: 
 

  All-in (advies, bemiddelen en aanvragen) € 650,00 € 32,50 / maand 

  Execution Only (bemiddelen en aanvragen) €     550,00 € 32,50 / maand  

  Execution Only (via gezinshuis/bereken zelf op onze site) €     450,00 € 32,50 / maand  
  
 

Deze serviceovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met de AOV. De opzegtermijn is gelijk aan de 
opzegtermijn van de AOV. 
 

Ik kies voor betaling per:  Maand (automatische incasso verplicht) 

  Jaar, via automatische incasso (4% korting) 

  Jaar, via een te ontvangen factuur (4% korting) 
 
 

➔ Voor een elders lopende AOV die overgesloten wordt naar ons kantoor is de beheersvergoeding 
tot de contractsvervaldatum € 15,00 per maand, daarna € 20,00 per maand. 

 
➔ Voor het omzetten van een bij ons ondergebrachte AOV brengen wij € 250,00 in rekening. 
 (deze vergoeding is o.a. voor het inventariseren, offreren, adviseren en diverse administratieve handelingen).  
 

 

Ingangsdatum : ________________________________ 

Naam : ________________________________ 

Adres : ________________________________ 

PC Woonplaats : ________________________________ 

Datum: _____________________ Handtekening: ________________________________  

 
* vergoeding van het adviestraject voorafgaand aan het afsluiten 
 

(de beheersvergoeding wordt jaarlijks cf CBS-index geïndexeerd).                                                                                                  2020-04 



 

 

Serviceovereenkomst Arbeidsongeschiktheidsverzekering  
 (voor gezinshuisouders) 

 

Doorlopende machtiging SEPA 
 
 
Naam : J.J. Meijer Assurantiën 
 
Adres : Van Dedemlaan 1 
 
PC Woonplaats : 8061 CH Hasselt 
 
Land : Nederland 
 
Incassant ID : NL17ZZZ050640890000 
 
Kenmerk machtiging : debiteurnummer ______ 
 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
- J.J. Meijer Assurantiën om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de kosten   
 van uw serviceovereenkomst van uw rekening af te schrijven en 
- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
  van J.J. Meijer Assurantiën 
 
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, 
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw 
bank. 
 
 
IBAN: ______________________________________ t.n.v. ___________________________ 
 
 
Naam en voorletters : _________________________________________________  
 
Adres : _________________________________________________ 
 
PC Woonplaats : _________________________________________________ 
 
Land : Nederland 
 
Emailadres : _________________________________________________ 
 
 
Telefoonnummer : _________________________________________________ 
 
 
 
 
Datum: _____________________ Handtekening: ________________________________  
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