
VOORWAARDEN SERVICEABONNEMENT 

Commandeur & Dammes financieel adviseurs 
 

Introductie 

 
Welkom bij Commandeur & Dammes. Wij bieden onze klanten verschillende mogelijkheden voor het 

beheren en onderhouden van uw verzekeringen, hypotheken en andere financiële zaken. 

 
Serviceabonnement 

 
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben wij een Serviceabonnement ontwikkeld. Als u het 

Serviceabonnement afsluit, nemen wij u voor een vast bedrag per maand het beheer en onderhoud 

van uw financiële producten uit handen. Wij bieden u zekerheid en gemak. Financiële rust zo u wilt. 

 
Wij willen graag transparant zijn over onze diensten en over de kosten daarvan. Daarom leggen wij 

in deze voorwaarden vast wat u van ons kunt verwachten als u een abonnement sluit. En wat dat 

kost. 

 
Wat doen wij precies voor u? 

 
Als u kiest voor een Serviceabonnement, dan kunt u rekenen op de dienstverlening zoals 

beschreven in de diverse modules. Hieronder leggen wij uit welke modules wij kennen en wat wij 

binnen die modules voor u doen. 

 

Serviceabonnement Schade  

Service ➢ Tijdens kantoortijden goed telefonisch 

bereikbaar; 

➢ Binnen 24 uur een reactie op uw e-mail; 

➢ Digitale polismap; 

➢ Digitalisering van binnenkomende post; 

➢ Vergelijk/selectie van 

verzekeringsmaatschappijen; 

➢ Verwerken van aanvragen; 

➢ Verwerken van wijzigingen op bestaande 

verzekeringen; 

➢ Overstapservice elders lopende 

verzekeringen; 

➢ In contact brengen met taxateurs en 

experts; 

➢ Nieuwsbrief over verzekeringen en 

andere financiële zaken; 

➢ Adviesgesprek bij ons op kantoor één 

keer per drie jaar; 

➢ Ieder jaar doorlopen van uw 

verzekeringspakket; 

➢ Opschonen van uw verzekeringsdossier; 

➢ Overleg met/informatie aan: 

accountant/fiscus/notaris indien nodig. 

➢ speciaal mobiel telefoonnummer voor 

telefonisch contact en/of WhatsApp 

➢ 1 uur gratis advies op het gebied van 

Hypotheken en Pensioenen 

Schadeverzekeringen ➢ Premie en poliscontrole; 
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 ➢ Recht op jaarlijkse premiecheck; 

➢ Controle op onderverzekering; 

➢ Administreren van elders lopende 

verzekeringen; 

➢ Beantwoorden van vragen over elders 

lopende verzekeringen; 

➢ Provisieloze verzekeringen. 

Schadebehandeling ➢ Hulp bij invullen schadeformulier; 

➢ Registreren van aangeleverd 

schadeformulier; 

 ➢ Melden van een schade bij verzekeraar; 

➢ Zorgen dat u de juiste schadevergoeding 

krijgt; 

➢ Werkzaamheden m.b.t. niet verzekerde 

verhaalschade; 

➢ Werkzaamheden m.b.t. elders lopende 

verzekeringen 

  

 

Serviceabonnement Leven  

Lang leven ➢ Vastlegging, rapportage en advies omtrent 

uw toekomstige (gezamenlijke) 

pensioensituatie. 

Kort leven ➢ Vastlegging, rapportage en advies omtrent 

het partnerinkomen, incl. 

nabestaandenpensioen na overlijden voor 

de pensioendatum, in combinatie met de 

huidige woonlasten, kosten voor de nog 

thuiswonende kinderen en overige vaste 

lasten. 

Uitvaart ➢ Vastleggen van uw wensen omtrent 

uitvaart en inzage van de hierbij 

behorende kosten; 

➢ Indien gewenst: Selecteren van de meest 

geschikte productaanbieder; 

➢ Het regelen van diverse uitkeringen bij 

verzekeraar na overlijden. 

  

Hypotheek ➢ Onafhankelijk advies betreffende een 

nieuwe of bestaande hypothecaire 

financiering. 

➢ Keuze uit diverse geldverstrekkers voor 

een meest passend advies en scherpe 

hypotheekrentes; 

➢ Begeleiding en advies omtrent verlenging 

nieuwe rente of oversluiten van de 

hypotheek. 

WGA/WIA Arbeidsongeschiktheid ➢ Vastleggen, rapportage en advies omtrent 

het financiële risico bij langdurige 

arbeidsongeschiktheid incl. het risico bij 

werkloosheid (in loondienst) 
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Schenken, erven, relatie 

 
 

 
 

 
 

 
Vermogen/beleggen/pensioen 

Carrière 

Lenen 

➢ 

 

 

 

➢ 

 

 
 
➢ 

 
➢ 

 
➢ 

In samenspraak met de notaris fiscaal 
gemotiveerde adviezen omtrent schenken 
bij leven aan b.v. kinderen of het 
ontvangen van een schenking en/of het 

verkrijgen van vermogen uit een erfenis; 

Advisering rondom het gaan 
samenwonen, het aangaan van huwelijkse 
voorwaarden en het maken van een 
testament. 

Rapportage en advies rondom uw 

gewenste toekomstige vermogen 

Begeleiding en advies omtrent een 

eventueel ontslag en gouden handdruk. 

Vastleggen, rapportage en advies omtrent 

consumptieve kredieten. Bij bemiddeling 

van kredieten heeft u het voordeel van 

een extra lage rente. 

 
Scheiden 

 
 

Woning 

 
Overige voordelen 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Toelichting 

 
➢ 

 

 
 
➢ 

 
➢ 

 
➢ 

➢ 

 
➢ 

 
➢ 

 

 
 
➢ 

 
 
➢ 

 
 
➢ 

 
➢ 

➢ 

 
Objectieve begeleiding bij het verdelen 
van diverse vermogensbestanddelen bij 
scheiding of het verbreken van 
samenwonen 
Begeleiding bij de aan- of verkoop. 

 
Gratis jaarlijkse belastingaangifte voor 

particulieren t.w.v. € 75,- incl. btw; 
Geen extra kosten bij bezoek aan huis; 
Geen toeslag bij een afspraak in de 
avonduren of op zaterdag; 
Geen provisieopslag bij leningen, dus een 

lage te betalen rente; 

Verwijzing naar de met ons kantoor 

samenwerkende specialisten zoals notaris, 
makelaar, advocaat, fiscaal jurist, 
accountant etc; 

Eens per 3 jaar persoonlijk contact met 
één van onze adviseurs, waarbij uw 
financiële positie in kaart wordt gebracht; 
Vaste korting van 25% op onze 
uurtarieven voor extra financiële 
dienstverlening; 
Een door u aangebracht familielid krijgt 

€ 500,- korting op hypotheekadvies 

2 uur gratis dienstverlening per jaar 

Speciaal mobiel telefoonnummer voor 

telefonisch contact en/of WhatsApp 

➢ Alle bovengenoemde zaken komen aan 

bod tijdens het 3 jaarlijkse bezoek indien 

van toepassing. (Nazorg) 

➢ Voor alle buiten deze nazorg 

werkzaamheden en advisering brengen wij 

ons uurtarief in rekening. Uiteraard 

rekening houdend met 2 uur gratis 

dienstverlening en 25% korting op het 

uurtarief. 

 

 

 

 
Wat verwachten wij van u? 

 
Wij kunnen u alleen goed van dienst zijn, wanneer u ons volledig en naar waarheid informeert over 

uw persoonlijke situatie. Daarom is het belangrijk dat u ons direct op de hoogte stelt, wanneer er 
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op dat gebied iets verandert. Denk daarbij aan veranderingen in uw gezinssituatie (bijvoorbeeld 

geboorte, overlijden, echtscheiding, samenwonen, huwelijk), uw woonsituatie (bijvoorbeeld 

verhuizing, verbouwing) of uw inkomenspositie. En denk daarbij ook aan wijziging van bankrelatie, 

grote aankopen en beëindiging of wijziging van elders lopende verzekeringen. 

 
Verder verwachten wij van u dat u de gegevens in de correspondentie en documenten die u van ons 

ontvangt nagaat op juistheid. En dat u ons zo snel mogelijk laat weten als er iets niet klopt. Want 

een administratieve fout, of een misverstand over uw wensen, kan grote consequenties hebben 

voor uw verzekeringsdekking. Het is daarom van groot belang om dat zo snel mogelijk te 

herstellen. 

 
Wat kost het abonnement? 

 
De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van de door u gekozen modules. Wij vragen per 

module de volgende maandelijkse kosten: 

 
Serviceabonnement Schade € 23,00 per maand 

Serviceabonnement Leven € 23,00 per maand 

Serviceabonnement Schade en Leven        € 41,50 per maand 

Serviceabonnement Schade ZZP € 33,50 per maand 

Serviceabonnement Schade ZZP en Leven  € 60,50 per maand 

 
Deze kosten zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW en assurantiebelasting. Wij mogen de 

abonnementskosten jaarlijks indexeren aan de hand van het CBS Consumentenprijsindexcijfer 

(CPI). 

 
Hoe zit het met provisie? 

 
Wij ontvingen voorheen provisie van banken of verzekeraars als beloning voor onze 

dienstverlening. U betaalde daarvoor een opslag op uw verzekeringspremie of rente. Als u het 

service abonnement afsluit, betaalt u ons voortaan rechtstreeks. Daarom zorgen wij ervoor dat er 

geen opslag voor provisie meer zit in de prijs van het product waar u voor betaalt. 

 
Mocht het bij één of meerdere van uw verzekeringen of andere financiële producten (nog) niet 

mogelijk zijn om de provisie uit de premie te halen, dan brengen wij de provisie die wij ontvangen 

natuurlijk in mindering op uw abonnementskosten. 

 
Hoe lang loopt het abonnement? 

 
Het Serviceabonnement geldt voor onbepaalde tijd, maar met een minimum looptijd van 1 jaar. U 

mag het abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Het abonnement eindigt dan aan het 

einde van de maand waarin u heeft opgezegd. Vanaf die datum eindigt dan ook onze 

dienstverlening. 

 
Ook wij mogen het service abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Ook dan eindigt het 

abonnement aan het einde van de maand waarin wij hebben opgezegd. 

 
Bij aanvang van het Serviceabonnement Leven starten we direct met een Financieel 

Planningsrapport. Als u besluit te stoppen met het Serviceabonnement Leven binnen 3 jaar, bent u 

alsnog de kosten hiervan tot maximaal een bedrag van € 460,- verschuldigd. De terugbetaling is als 

volgt: 

 
Opzegging 

binnen het 1e jaar € 470,00 

binnen het 2e jaar € 320,00 

binnen het 3e jaar € 165,00 

Na 3 jaar vindt geen verrekening meer plaats. 

 

Wat gebeurt er als u niet, of niet op tijd, betaalt? 

 
Als u een achterstand heeft in de betaling van de abonnementskosten, dan sturen wij u een 

aanmaning. Betaalt u ook daarna niet, dan hebben wij het recht om onze dienstverlening op te 

schorten of de overeenkomst met u op te zeggen. 

 
Wat gebeurt er na opzegging van het abonnement? 
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Als u het abonnement opzegt, heeft u de keuze om ons nog steeds te laten zorgen voor uw 

verzekeringen. Wij zullen dan met u afspreken welke werkzaamheden wij voor u verrichten en 

tegen welk tarief. Maar u kunt er ook voor kiezen om helemaal geen dienstverlening meer van ons 

af te nemen. In dat geval moet u de via ons afgesloten verzekeringen laten overboeken naar een 

andere tussenpersoon. 

 
Wijziging 

 
Wij willen u zo goed mogelijk bijstaan. Als wij het nodig vinden om daarvoor de met u gemaakte 

afspraken eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, dan mogen wij dat doen. Wij stellen u daarbij op 

de hoogte van de gevolgen die deze aanpassingen voor u hebben. Kunt u zich niet in de 

aanpassingen vinden? Dan mag u de overeenkomst opzeggen. De overeenkomst eindigt dan aan 

het einde van de maand waarin u heeft opgezegd. 


