
Provisieverbod 

 

Minister De Jager verbiedt per 1 

januari 2013 provisievergoeding voor 

pensioen- en levensverzekeringen en 

voor de individuele arbeidsonge-

schiktheidsverzekeringen (AOV en 

woonlastenbeschermers). Dit geldt 

voor nieuw af te sluiten producten. 

Voor de lopende contacten blijft de 

huidige regeling van toepassing. Per 

einde contractsvervaldatum gaat ook 

voor deze verzekeringen de nieuwe 

regeling in. 

Vanaf deze datum moet u dus gaan 

betalen voor advies en bemiddeling 

voor één van deze producten.  

Waarom? 

De aandelenlease-constructies en 

woekerpolissen is aanleiding geweest 

om te kijken naar de beloning van de 

financiëel adviseurs die hier flink geld 

aan hebben verdiend. 

Het doel van deze wijziging is erop 

gericht het belang van de klant voor-

op te stellen, zoals het hoort! 

Wat wil de klant, welk product past 

goed bij de klant en zijn/haar situatie? 

Je weet dan ook waarvoor je betaalt 

en wat je ervoor krijgt. 

Werkwijze Alkemade & Allart 

Assurantiën 

Na een vrijblijvend oriëntatiege-

sprek krijgen wij een goed beeld 

van de klant. Indien u besluit ge-

bruik te willen maken van onze 

kennis en dienstverlening, informe-

ren wij u over onze dienstverlening, 

Dit doen wij door u ons dienstverle-

ningdocument te overhandigen en 

deze met u door te nemen. 

Bij de inventarisatie zullen wij uw 

wensen, persoonlijke- en financiële 

situatie vaststellen. Vervolgens 

zullen wij een analyse maken en u 

een advies geven. Een advies 

hoeft niet altijd te lijden tot het 

afsluiten van een product. Het kan 

zomaar zijn dat dit in uw situatie 

niet wenselijk is. 

Wilt u tot het afsluiten van een 

product overgaan dan kunnen wij 

daarin uiteraard bemiddelen. 

Na het afsluiten van een product 

kunnen er wijzigingen ontstaan in 

uw persoonlijke- en/of  financiële 

situatie en wijzigingen in de wetge-

ving. Het is daarom in uw belang 

met regelmaat te evalueren. 

Dit artikel kan 75 tot 125 

woorden bevatten. 

De kop is een belangrijk onder-

deel van de nieuwsbrief. Denk 

daarom goed na over de be-

woording. 

De kop moet in een paar woor-

den de inhoud van het artikel 

weergeven en lezers trekken. 

Beste relatie, 

Als financieel adviseur staan wij garant voor een deskundig, onafhankelijk advies in 
begrijpelijke taal.  
Zo'n advies geven wij u graag in een persoonlijk gesprek. Maar als uw gids en uw 
vraagbaak in een financiële wereld die steeds complexer wordt, willen wij u ook via onze 
website informeren en bieden wij u interessante feiten en actueel nieuws. 
Wilt u uw zaken graag online regelen? Ook dat kan. Zo kunt u bijvoorbeeld online 
wijzigingen doorgeven, een offerte opvragen, een schade melden en  formulieren 
downloaden. Ga naar www.alkemade-allart.nl 

Datum nieuwsbrief 

Volume 1, Issue 1 

OKTOBER 2012 

Actualiteit in het kort 

Abonnement particulieren 

U bent gewend om premie voor uw 

verzekering te betalen. Onze belo-

ning bestaat uit provisie, een percen-

tage van de premie. 

Voor nieuwe financiële producten 

zoals lijfrenteverzekeringen, arbeids-

ongeschiktheidsverzekeringen, pensi-

oenadvies en andere vormen van 

levensverzekeringen, adviseren wij 

niet meer op basis van provisie.  

Onze vergoeding bestaat hierbij uit 

een vaste vergoeding of een uurtarief 

per advies en/of bemiddeling. 

Voor schadeverzekeringen ligt dit 

moeilijker. Bij het adviseren en bemid-

delen van o.a. een aansprakelijkheids-

verzekering of reisverzekering, het 

afhandelen van een autoschade 

(hetgeen gemiddeld zo’n 2 uur aan tijd 

kost per dossier) kunnen wij moeilijk 

een uurtarief in rekening brengen.  

Voordeel 

Om een voordeel voor u en voor ons 

te kunnen realiseren overwegen wij 

om naast onze huidige vorm van 

dienstverlening een abonnement in te 

gaan voeren: 

- Geen provisie meer in het product, 

waardoor lagere premie. 

- Standaad abonnementstarief, waar-

door het goedkoper wordt naarmate u 

meer verzekeringen bij ons verzekert. 

- Uitbreiding van abonnement met o.a. 

arbeidsongeschiktheidsverzekering, 

lijfrente en of levensverzekeringen.  

Wij houden u op de hoogte van deze  

ontwikkellingen.  

Ons kantoor: 

Selma Lagerlöfweg 61 

3069 BT Rotterdam 

T 010-2027870 

F 010-4214082 

E info@alkall.nl 

W www.alkemade-allart.nl 

Contactpersonen 

Ton Allart  

Yvonne Nieuwkoop 

Burak Unver 

OVERVERZEKERD 

Recent verscheen er een artikel in de 

krant dat een heleboel Nederlanders 

oververzekerd  zijn met hun aanvul-

lende dekking op de zorgpolis. Uit 

onderzoek blijkt dat de meeste  

mensen geen idee hebben wat de 

dekking is en de kosten zijn van 

behandelingen. 

Nu velen onder ons minder te beste-

den hebben is het goed na te kijken 

of de aanvullende dekking wel nodig 

is. Vaak ik het verstandiger zelf geld 

opzij te leggen en uit dit potje de 

behandelingen te betalen voor o.a. 

fysiotherapie of tandartskosten. Bij 

geen gebruik behaal je hiermee al 

gauw een financieel voordeel! 

Bromfiets en jongere bestuurder 

De premie is gebaseerd op de leeftijd 

van de berijder en is erg hoog. 

Het is sinds kort mogelijk de jongere 

bestuurder mee te verzekeren indien 

een oudere bestuurder de scooter of 

bromfiets uitleent. Goedkoper dus. 

Social Media 

Social Media is een netwerk waar ook 

wij niet aan ontkomen. Veel van onze 

relaties maken gebruik van Facebook 

en LinkedIn. Ook wij hebben inmid-

dels een pagina op Facebook en 

LinkedIn. Op deze manier kunt u dus 

ook met ons communiceren. 

Via Facebook en LinkedIn zullen wij u 

ook met regelmaat op de hoogte 

houden van actuele zaken. 

Meldt u daarom aan op onze pagina: 

 

 

Nieuwe medewerker 

Per 1 september ben ik als stagiair 

werkzaam bij Alkemade & Allart 

Assurantiën.  

Ik ben Burak Unver. Op dit moment 

zit ik in mijn derde leerjaar van de 

studie Financial Services Manage-

ment aan de Hogeschool Rotterdam.  

Om de competenties die ik geduren-

de mijn hbo studie heb verworven in 

de praktijk toe te passen en verder te 

ontwikkelen, behoor ik voor een 

periode van vijf maanden stage te 

lopen. Reden dat ik hier ben geko-

men is omdat ik mijn kennis op het 

gebied van diverse verzekeringen wil 

uitbreiden.   

Assurantiebelasting van 9,7% naar 21% 

Per 1 januari 2013 gaat de overheid de assurantiebelasting op  

schadeverzekeringen verhogen van 9,7% naar 21%! 

Dit is aanzienlijk. Voor de gemiddelde Nederlander gaat dit ca. €  100,00 

per jaar meer aan premie kosten. Voor ondernemers is dit afhankelijk van 

de grootte van hun onderneming en hun verzekeringspakket. 

Laks 

Uit een recent verschenen artikel blijkt dat mensen nog steeds laks zijn 

met het beheren van hun polissen. Ze gaan wel naar de supermarkten 

om 1 of 2 euro voor hun boodschappen te besparen, maar laten met hun 

verzekeringen honderden euro’s liggen. 

Dit is het goede moment om nu uw pakket verzekeringen te vergelijken 

en hiermee premie te besparen. Vergelijk zelf uw woonpakket door op de 

afbeelding van Unigarant te klikken of neem vrijblijvend met ons contact 

op. 

 

Voor de autoverzekering hebben wij afspraken met de meeste  

verzekeraars. Wij berekenen graag de premie voor u.          
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