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Toelichting Vervoer (zakelijk) Module 
 
 

Diensten binnen de Vervoer (zakelijk) Module 
Na het afsluiten van de Schadeverzekeringen gaat de dienstverlening over in de nazorg. 

           

De nazorg voor de Vervoer (zakelijk) module bestaat uit de volgende dienstverlening:       
               
  -Op de hoogte houden van wettelijke veranderingen .       
  -Jaarlijkse analyse schadeverzekeringen.         
  -Telefonische of online schade afhandeling.         
  -Communicatie tussen u en de Maatschappij.        
  -Bewaken en signaleren van de veranderingen in de voorwaarden .     
  -In het beheer houden van de schadeverzekeringen.        
               
Communicatie via ¨ Telefoon ¨ E-mail ¨ Skype ¨ Post 

Een maal per drie jaar een Update gesprek bij u thuis of op kantoor. 

Wat valt niet onder de Vervoer (zakelijk) module: 

Er zijn zaken die niet onder het Financieel Service Abonnement vallen.    
¨ Bij Schade afhandeling  ¨ gelijk of Recht halen bij de tegenpartij ¨ invullen europeesschadeformulier  

   

Invullen van het europeesschadeformulier graag direct bij het ongeval met de tegenpartij. Voor informatie of onduidelijkheden kunt u 
altijd even bellen met 0315-341975.          
  

Via welke Maatschappijen kunnen wij bemiddelen:        
  

Voor de bemiddeling van schadeverzekeringen werken wij samen met Berkelstaete en Risk. Daarnaast maken wij gebruik van provinciale 
maatschappijen zoals Aegon en Allianz. 

             

Voorkeurverzekeringen van Schuurman Financieel Advies:       
                    
Voor de Privé Autoverzekeringen gebruiken wij het Berkelstaete Mobiliteit Pakket en Risk Subliem pakket . Daarnaast verschillende 
provinciale verzekeraars zoals Aegon, Klaverblad of ASR.         
   

Schade Afhandeling via Schuurman Financieel Advies:  

Mocht er schade ontstaan kunt u contact opnemen met Schuurman Financieel Beheer 0315-341975, wij nemen de schade op en geven 
dit door aan de verzekeraar zij verwerken het schadeformulier. 
Wanneer het kantoor gesloten is kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verzekeraar kijk hiervoor op de website bij Alarm service. 
 
 

Wijzing in uw situatie doorgeven aan Schuurman Financieel Advies:  

De veranderingen in uw inkomen of uw gezin kan gevolgen hebben voor de planning van de hypotheek of de financiële producten die er 
aan gekoppeld zijn. Mochten er zich in de looptijd wijzigingen voor doen laat het ons op tijd weten. 
          
 


