
Van der Does Assurantie- en Inkomensadviseurs B.V. 
 

 

De kans op succes neemt toe als de risico’s beheersbaar zijn. 

 

 

Advieswijzer 

  

Hartelijk welkom bij Van der Does Assurantie- en Inkomensadviseurs B.V. 

 

 

Informatie over onze dienstverlening 

Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de 

totstandkoming van een financiële overeenkomst informatie te verstrekken. Sinds 1 oktober 2018 

ontvangt u van ons voorafgaand aan een advies of een offerte van een verzekering een 

verzekeringskaart (IPID) die betrekking heeft op een verzekering waarover u een advies of een offerte 

vraagt. Deze kaart kunt u van ons schriftelijk of als bijlage bij een e-mail ontvangen.  

Bij particuliere verzekeringen treft u deze verzekeringskaart aan door middel van een verwijzing in de 

offerte. 

 

Naam en adres 

Onze gegevens luiden:  Van der Does Assurantie- en Inkomensadviseurs B.V.                                           

 Postbus 133, 2810 AC Reeuwijk 

 Buitenomweg 15, 2811 BM Reeuwijk 

 Telefoon: 0182-516577 

 www.vanderdoes.nl 

 

Registratie AFM  

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunning nummer: 

12042803 Van der Does Assurantie- en Inkomensadviseurs B.V. 

 

Op grond van deze vergunningen mogen wij de volgende activiteiten verrichten: 

✓ Adviseren en bemiddelen in schadeverzekeringen particulier en zakelijk 

✓ Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen  

✓ Adviseren en bemiddelen in vermogen 

✓ Adviseren en bemiddelen in levensverzekeringen 

✓ Adviseren en bemiddelen in elektronisch geld 

✓ Adviseren en bemiddelen in betaalrekeningen 

✓ Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen 

✓ Adviseren en bemiddelen in hypotheken 

✓ Adviseren en bemiddelen in betalingsbeschermers 

 

 

Klachten 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, 

vragen wij u dit direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk 

te verhelpen. 

 

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( Kifid) 

Postbus 93257 

2509 AG Den Haag 

Tel. 070-3338999 



www.kifid.nl 

 

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.015882 

Adviesvrij 

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichtingen 

hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of 

verzekeringsmaatschappijen. 

 

Geen zeggenschap 

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder 

van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons bedrijf. 

 

Selectie van aanbieders 

Periodiek maken wij een selectie van financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen 

voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. 

Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. 

 

Onze beloning 

De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden gefinancierd door de bank of verzekeraar 

waarmee wij u in contact brengen. Dit heet provisie. Voor consumptief krediet is deze wijze van 

beloning voor onze werkzaamheden zelfs verplicht.  

 

Voor levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen, betalingsbeschermers en individuele 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mogen wij geen provisie ontvangen van banken of verzekeraars. 

Wij zullen de kosten voor onze werkzaamheden voor deze producten dan ook bij u in rekening 

brengen. U vindt deze kosten in ons dienstverleningsdocument. 

 

Voor particuliere verzekeringen ontvangen wij voor onze bemiddelings- en onderhoudsactiviteiten 

afhankelijk van uw voorkeur  een  maandelijkse vergoeding van gemiddeld € 3,50 per polis per maand 

of provisie. 

 

http://www.kifid.nl/

