
                                                                        
       DIENSTENWIJZER                                                                                                                                                                                                                       
  
Ons kantoor is gespecialiseerd in goedkope autoverzekeringen. In 

deze dienstenwijzer vindt u onze algemene gegevens, 

openingstijden, informatie over aspecten van onze dienstverlening 

en waar u terecht kunt met klachten. 

 

Wie zijn wij? 

Naam:   GoedkopeAutoverzekering.nl  

Bezoekadres:  Hoofdstraat 168, 5481 AK  Schijndel 

Postadres:  Postbus 259,  5480 AG  Schijndel 

 

Bereikbaarheid 

U kunt ons op veel manieren bereiken:   

Telefoon:  (073) 54 30 830     

Fax:   (073) 54 30 333 

E-mail:   info@goedkopeautoverzekering.nl 

Internet:   www.goedkopeautoverzekering.nl 

 

Onze openingstijden zijn:  

Maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:30 uur 

 

Lidmaatschappen en registraties 

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. 

De belangrijkste zijn AFM, KiFiD en KvK. 

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

De AFM houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en 

integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. 

Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12013756. Het 

register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl. 

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar 

mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen 

er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut 

Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan 

beoordelen. Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.009449. 

 

Kamer van Koophandel 

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij 

geregistreerd onder nummer 16042333. 

 

Wijze van dienstverlening: Execution only 

GoedkopeAutoverzekering.nl biedt de mogelijkheid om gratis 

verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken. U kiest zelf of u een 

vergelijking wilt maken en of u vervolgens online of telefonisch deze 

verzekering aanvraagt. We bieden uitdrukkelijk geen garantie met 

betrekking tot de geschiktheid van het gekozen product voor enig doel, 

enige situatie of enige toepassing. Kortom, u bent zelf verantwoordelijk 

voor de productkeuze en de afstemming op uw persoonlijke situatie. Dit 

type dienstverlening noemt men execution only. 

 

Adviesvrij 

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij 

één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig 

vrij in onze advisering. 

 

Ondernemersvrijheid 

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een 

verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in 

onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw 

belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. 

Keuze van aanbieders 

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. 

Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële 

producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken 

mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal 

factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de 

kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt 

als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we 

u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen. 

 

Hoe zit het met onze kosten? 

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u 

maar aan salarissen, kosten van huisvesting,opleidingen en 

vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed. Ons 

kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de 

premie. De verzekeringsmaatschappij draagt een deel van de premie aan 

ons af ter dekking van onze bedrijfskosten. Als u de premie hebt betaald, 

dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening.. 

 

Wij vragen ook iets van u 

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te 

kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. 

 

Juiste en volledige informatieverstrekking 

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons 

verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij u ons, afhankelijk 

van actualiteiten, regelmatig te informeren. Bijvoorbeeld of er wijzigingen 

zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan 

voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend 

voor de adviezen die wij u geven. 

 

Wijzigingen doorgeven 

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw 

persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van 

financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere 

baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. 

 

Informatie doornemen 

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak 

gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het  

om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden. Maar ook kunnen 

wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter 

kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. 

Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo 

nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere 

contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn 

opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze 

documenten ook. 

 

Wijzigingen 

Alle informatie op deze website, waaronder deze informatie over onze 

dienstverlening, kan zonder voorafgaande of nadere aankondiging 

worden gewijzigd. We adviseren u daarom regelmatig de informatiepagina 

over onze dienstverlening op onze website te raadplegen. 


