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Toelichting Woon/bedrijfsschade (met bedrijfspand) Module 
 
 

Diensten binnen de Woon/bedrijfsschade (met Bedrijfspand) Module      
  
Na het afsluiten van de Schadeverzekeringen gaat de dienstverlening over in de nazorg.     
              

De nazorg voor de Woon module bestaat uit de volgende dienstverlening:        
               
 -Op de hoogte houden van wettelijke veranderingen en aanpassingen .      
   -Eens per drie jaar analyse schadeverzekeringen.       
   -Wij helpen u met de schadeafhandeling via een bezoek, telefonische of via e-mail.   
   -Communicatie tussen u en de verzekeringsmaatschappij.      
   -Bewaken en signaleren van de voorwaarden .      
   -In het beheer houden van de schadeverzekeringen.       
   -vergelijken van de verzekeringen op premie & voorwaarden.      
        
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 Woon module: 

Er zijn adviezen die niet onder het Financieel Service Abonnement vallen maar waarvoor een eenmalige vergoeding staat.  
  
¨ Eenmalige Woon-/bedrijfsadvies  ¨ Risico inventarisatie bedrijfspanden ¨ Nieuwe taxatie verzekerd bedrag (zakelijk)
            

Met welke Maatschappijen hebben wij contact: 

Voor de bemiddeling van schadeverzekeringen werken wij samen met Risk en Berkelstaete. Daar maken wij gebruik van de aanstellingen 
provinciale maatschappijen en van volmachten. Daarnaast hebben wij rechtstreeks een aanstelling met verschillende verzekeraars voor 
de schadeverzekeringen. Bv. Klaverblad, ASR, Nationale Nederlanden en Aegon.   
   

Voorkeurverzekeringen van Risk en Berkelstaete         
                  
Voor de privé woonverzekeringen gebruiken wij het Berkelstaete Privé Pakket, Risk subliem pakket, ASR voordeel Pakket, Reaal goed 
geregeld pakket, en Nationale Nederlanden zekerheid pakket.  Dit zijn volmacht verzekeringen en verzekeraars waar we rechtstreeks 
contact mee hebben. Waar onze voorkeur ligt omdat wij daar goede ervaringen mee hebben en daarnaast een snelle 
schadeafhandeling/polis verwerking            
  
Schade Afhandeling via Schuurman Financieel Advies:  

Mocht er schade ontstaan kunt u contact opnemen met Schuurman Financieel Advies 0315-341975, wij nemen de schade in behandeling 
en geven dit door aan de juiste verzekeraar waar de polis loopt. 
Wanneer het kantoor gesloten is en er is Spoed kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verzekeraar kijk hiervoor op de polis naar 
het alarmnummer. 
 
 

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. 
 


