
 
 
 
                                                               
Lomm, februari 2014.  
 
Geachte dames en heren, 
 
Sinds enige tijd werk ik samen met een verzekeringsmaatschappij uit  
’s HERTOGENBOSCH. Alle polissen en voorwaarden worden digitaal aangeleverd alleen 
de groene kaart van de auto, bromfiets en of de motor komt per post naar u toe. 
 
Zoals u wellicht zult weten is het verdienmodel van een tussenpersonen provisie. Deze 
provisie is een niet transparant geheel van de premie die u betaalt. Dit is een niet 
onaanzienlijk bedrag van de premie. 
 
De verzekeraar, een volmacht maatschappij, waar ik mee samenwerk berekent een netto 
premie dus waar geen provisie in zit. Er wordt samengewerkt met de gerenommeerde 
maatschappijen in Nederland zoals Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, Aegon, Reaal om er 
een paar te noemen en voor de rechtsbijstand met DAS en ARAG. 
 
Waar haal ik dan  mijn verdiensten uit zult u zich afvragen? Naast de verzekeringen sluit u bij 
mij een servicepakket af voor een bedrag van €24,20 incl. b.t.w. per maand, dus transparant. 
Dit servicepakket houdt in dat ik u terzijde sta met alle vragen inzake de verzekeringen, 
behulpzaam ben bij een schademelding en uw particuliere belasting aangifte gratis verzorg. 
 
Ik heb een vergelijk gemaakt tussen Centraal Beheer en de maatschappij waar ik mee 
samenwerk. Ik ben uitgegaan van een gezin met kinderen in een koopwoning waarvan het 
navolgende pakket is verzekerd: 
 
Het woonhuis, de inboedel, de aansprakelijkheidsverzekering, de gezinsongevallen 
verzekering, de doorlopende reis- en annuleringsverzekering met een werelddekking, de 
uitgebreide rechtsbijstand polis voor een gezin, en de autoverzekering volledig casco zonder 
eigen risico met een schade verzekering inzittenden en een ongeval inzittenden verzekering.  
     
Bij Centraal Beheer, waar u zelf alles dient te regelen, zou de premie per maand €145,95 
bedragen terwijl u bij mij inclusief het eerder beschreven servicepakket €114,61 gaat betalen. 
Een verschil van €31,31 per maand ofwel ruim €375,-- per jaar. 

 
Het verschil zal natuurlijk nog groter zijn als u met een tussenpersoon samenwerkt die door de 
verzekeraar in de vorm van provisie betaald wordt. 
 



Graag wil ik voor u een persoonlijke offerte maken, de nieuwe verzekeringen aanvragen en de 
opzeggingen van de huidige verzekeringen voor u regelen. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat ik voor u veel geld kan besparen per jaar. 
 
Ik zie graag uw reactie tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet verblijf ik, 
 
Hoogachtend, 
 
Hans Heijnen, 
Rijksstraatweg 40, 
5943 AB LOMM, 
Tel. 077-4732623 of 06-22977629 
hansheijnenhypotheken@hetnet.nl  
 
 
Vraag naar mijn gunstige hypotheek rente tarieven. 
Tevens bemiddelaar voor de Duitsland Hypotheek rente vanaf 3,3% 10 jaar vast. 
 
 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14124617 
Ingeschreven bij de AFM onder vergunningnummer 12041295 
 
 


