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Dit addendum is een aanvulling op onze Samenwerkingsovereenkomst Bemiddelaar – Nedasco - versie 

2022.01. Dit addendum maakt integraal onderdeel uit van de eerder gezonden overeenkomst. 

 

 

Artikel 1. Rechtsverhouding 

Uitbreiding artikel met lid 11. 

 

11  Wij zullen uw klant uit commerciële bewegingen niet rechtstreeks benaderen om een nieuw 

product te sluiten of een bestaand product aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van U en de klant. 

 

 

Artikel 7. Provisie en directe beloning  

Aanvulling lid 1. 

 

1  Wij vermelden het actuele provisiepercentage per product op Ons Extranet. Wij verstrekken op 

verzoek een overzicht van de provisieregeling per verzekeraar van Uw portefeuille die bij Ons is 

ondergebracht. 

 

 

Artikel 12. Aanvraag verzekering en offerte 

Uitbreiding artikel met lid 5. 

 

5 Wij dragen zorg voor een tijdige levering van de offerte. U controleert de offerte voordat U deze 

naar de klant verzendt. 

 

 

Artikel 15. Schadebehandeling 

Uitbreiding artikel met lid 3. 

 

3 Wij kunnen u (digitaal) inzicht geven in de periodieke status van het proces van het indienen 

van een schadeclaim bij een schadeverzekering en de uitgevoerde acties. 

 

 

Artikel 20. Looptijd & beëindiging Overeenkomst 

Aanvulling lid 4.b. 

 

4.b  “en de reden van dien aard is dat voortzetting van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer 

van Ons verlangd kan worden.” 

 

 

Artikel 21. Gevolgen beëindiging Overeenkomst 

Wijziging en aanvulling lid 3.  

 

3  Indien U of Wij de Overeenkomst opzeggen, dient Uw portefeuille binnen drie maanden na het 

eindigen van de Overeenkomst te worden overgedragen aan of overgevoerd naar een door U 

aangewezen partij. Indien er binnen Uw portefeuille provinciale polissen zijn ondergebracht 

geldt voor deze polissen een termijn van twaalf maanden na het eindigen van de Overeenkomst. 

U dient uiterlijk op de einddatum van de overeenkomst alle in het kader van deze overvoer of 

overdracht benodigde informatie, conform artikel 17, aan Ons te verstrekken. 
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Verwijzing in lid 5 gecorrigeerd (20 lid 2 moet zijn 22 lid 2). 

 

5  Na afloop van de termijn van drie maanden zijn Wij gerechtigd om te handelen conform artikel 

22 lid 2, indien U weigert om mee te werken aan een overvoer of overdracht. 

 

 

Bijlage 3. Beursverzekeringen 

Artikel 3. Wanbetaling klant / Openstaande vorderingen 

Uitbreiding artikel met lid 3.2. 

 

3.2  Wanneer Wij de incasso verzorgen zijn wij verantwoordelijk voor een zorgvuldig incassotraject. 

In geval van uitblijven betaling door de klant kunnen Wij U op verzoek in het bezit stellen van 

alle correspondentie en uitgevoerde acties behorende bij het incassotraject. 

 

 

Bijlage 4. Premie-incasso door U 

Artikel 3. Overnemen premie-incasso door Ons 

Wijziging 56 naar 57 dagen in artikel 3.1. 

 

3.1  Indien U, ondanks de in artikel 2 van deze bijlage genoemde inspanningen, de door de klant 

verschuldigde premie niet kan incasseren, dient U de incasso inclusief de daarop betrekking 

hebbende documenten aan Ons te retourneren binnen 57 dagen na de premievervaldag. Als 

deze termijn wordt overschreden zijn Wij niet meer verplicht de incassoverantwoordelijkheid 

van U over te nemen en komt het risico voor het premie-incasso voor Uw rekening. 

 

 

Bijlage 1 artikel 7, Bijlage 2 Wijzigingen, Bijlage 3 artikel 4, Bijlage 4 artikel 4 

Wijziging van deze artikelen naar: 

 

Wijzigingen in deze voorwaarden maken Wij uiterlijk 60 dagen voor inwerkingtreding aan U 

bekend. Wanneer u zich niet kunt verenigen met de wijzigingen, kunt u de 

samenwerkingsovereenkomst schriftelijk beëindigen binnen 30 dagen na de bekendmaking, met 

inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Tenzij de wijziging voortvloeit uit wet- of 

regelgeving of de uitleg daarvan in uitspraken van rechterlijke instanties, de 

Geschillencommissie en uitspraken van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut 

financiële dienstverlening (Kifid). Als U niet reageert en met Ons blijft samenwerken, gaan Wij 

ervan uit dat u de wijzigingen heeft geaccepteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 


