LIJN1 Assurantiën & Risicobeheer
LIJN1 is er voor zelfstandige zorgverleners in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Kwalitatieve
dienstverlening voor medici, paramedici en samenwerkingsverbanden. LIJN1 is er speciaal voor mensen die op
zoek zijn naar een persoonlijke benadering, transparante tarieven en een onafhankelijke advies met daarbij
passende producten.
LIJN1 is een samenwerkingsverband tussen Marjolein Beumers en Patrick van Duijnhoven. Samen beschikken
wij over ruim 40 jaar ervaring als adviseurs voor zorgverleners. Niet alleen op het gebied van verzekeringen en
risicobeheer, maar ook op het gebied van investerings- en samenwerkingsvraagstukken. Wij begeleidden al
vele zorgverleners bij de start van hun praktijk, intreding in de maatschap en bij praktijkoverdracht of fusies.
Wij brengen in een persoonlijk gesprek met onze relaties de financiële risico’s in kaart. Daarbij kunnen wij door
onze onafhankelijke positie het product aanbieden dat het beste past bij uw behoefte. Wij zorgen voor
verzekeringen die specifiek zijn ontwikkeld voor uw situatie, afgestemd op uw beroep, op uw praktijk en op uw
persoonlijke situatie.
LIJN1 hanteert een abonnement voor haar dienstverlening. Provisie maakt bij ons bij voorkeur geen onderdeel
uit van de verzekeringspremie met als resultaat transparantie. U weet waarvoor u betaalt en wat de
vergoeding is voor de verzekeringsdekking en voor het advies.
Daarnaast hechten wij veel waarde aan service en bereikbaarheid. U kunt op elk moment contact opnemen
met LIJN1 en u ontvangt periodiek een risicoanalyse. U kunt dus gebruik maken van de expertise van LIJN1 als
uw persoonlijk sparringpartner en u heeft toegang tot de exclusieve verzekeringsoplossingen die speciaal door
ons voor u zijn ontwikkeld.
Samenwerking:
LIJN1 werkt samen met Rivez Assuradeuren. Rivez Assuradeuren verzorgt voor LIJN1 de backoffice activiteiten
en treedt tevens op als intermediair voor o.a. de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor u blijft LIJN1 echter
altijd het eerste aanspreekpunt en uw persoonlijke adviseur.
Patrick van Duijnhoven
06 20 49 89 94
patrickvanduijnhoven@lijn1.eu

Marjolein Beumers
06 37 73 37 48
marjoleinbeumers@lijn1.eu

Zuiddijk 13II
5705 CS HELMOND
www.lijn1.eu

Ary Schefferstraat 37
7424 DN DEVENTER
www.lijn1.eu

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENING
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door LIJN1 Assurantiën & Risicobeheer LLP, alsmede de aan haar gelieerde
bedrijven, statutair gevestigd te Helmond en handelend onder de naam: Lijn 1 Assurantiën & Risicobeheer,
hierna ook te noemen: “Lijn 1”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Lijn 1 en alle voor haar werkzame
personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Lijn 1
werkzaam zijn.
De wederpartij van Lijn 1 is degene aan wie Lijn 1 enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een
overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna
worden aangeduid als de “opdrachtgever”.
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lijn 1 gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties
daarvan en/of door Lijn 1 gesloten overeenkomsten waarbij Lijn 1 zich verplicht tot het leveren van diensten of de
uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van
een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Lijn 1 zonder
voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Lijn 1 slechts voor zover deze uitdrukkelijk
schriftelijk tussen Lijn 1 en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van
toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.
ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN, OVEREENKOMST, OPDRACHT ETC.
2.1. Offertes en tarieven van Lijn 1 zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van
acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.
2.2. Aan Lijn 1 verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Lijn 1, niet tot
resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders
blijkt.
2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Lijn 1 een opdracht schriftelijk heeft
aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Lijn 1 is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder
opgave van redenen te weigeren.
2.4. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op
de website van Lijn 1, aan Lijn 1 heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen
ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Lijn 1 heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet
ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal
bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Lijn 1 wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan
te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Lijn 1 heeft bereikt.
2.5. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Lijn 1 aan deze verstrekte informatie,
is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Lijn 1 gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte
opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Lijn 1 het tegendeel blijkt.
ARTIKEL 3. INSCHAKELING DERDEN
3.1. Het is Lijn 1 toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van
derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.
3.2. Voor zover Lijn 1 bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige
adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van
derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid
in acht nemen. Lijn 1 is niet aansprakelijk voor(toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.
3.3. Lijn 1 is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan
haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor
in artikel 3.2.bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.
ARTIKEL 4. HONORARIUM EN BETALING
4.1. Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Lijn 1 wordt voldaan. Het
honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen
bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.
4.2. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever
doorberekend. Lijn 1 is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de
overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst
nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Lijn 1 beïnvloeden.
4.3. Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Lijn 1
voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich
er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de
door hem, na bemiddeling van Lijn 1, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het
verzekerde risico.
4.4. Verrekening door de opdrachtgever van de door Lijn 1 gefactureerde premies en bedragen met een door de
opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door
deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Lijn 1 uitdrukkelijk en zonder
voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
4.5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de
opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente
verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Lijn 1 te
voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde

totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt
vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.
4.6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
4.7. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Lijn 1 aanleiding geeft, is Lijn 1 bevoegd
om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn
betalingsverplichtingen heeft verschaft.
ARTIKEL 5. TERMIJNEN
5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Lijn 1 opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte
opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
ARTIKEL 6. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Lijn 1 die zij nodig heeft
voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen
dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de
opdrachtgever ter beschikking van Lijn 1 zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
(informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Lijn 1 bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst.
6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Lijn 1 verschafte
informatie.
ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID VAN LIJN 1
7.1. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Lijn 1 alsmede van haar bestuurders, haar werknemers
en de door Lijn 1 bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Lijn 1 wordt uitgekeerd, inclusief het door Lijn 1
te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
7.2. In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Lijn 1 in een specifiek geval geen
dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Lijn 1 alsmede van haar
bestuurders, haar werknemers en de door Lijn 1 bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot
maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in
rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.
7.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de
inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
7.4. Lijn 1 is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste,
onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
7.5. Lijn 1 is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Lijn 1 gebruikte software of
andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Lijn 1 kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende
software of computerprogrammatuur.
7.6. Lijn 1 is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan
Lijn 1 verzonden (email)berichten Lijn 1 niet hebben bereikt.
7.7. Lijn 1 is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de
aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Lijn 1, afgesloten verzekeringen of
voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Lijn 1 niet of niet tijdig heeft voldaan.
7.8. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Lijn 1 voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of
bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
7.9. De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Lijn 1 indien Lijn 1 zelfs na deugdelijke
ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen.
Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds
geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.
ARTIKEL 8. OVERMACHT
8.1. Lijn 1 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Lijn 1 redelijkerwijze niet mogelijk is ten
gevolge van buiten toedoen van Lijn 1 ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande
omstandigheden.
8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Lijn 1 geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet
voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of
andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen,
waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat
gebondenheid niet meer van Lijn 1 kan worden gevergd.
ARTIKEL 9. GEHEIMHOUDING EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
9.1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere
partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als
vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
9.2. Door de opdrachtgever aan Lijn 1 verstrekte persoonsgegevens zullen door Lijn 1 niet worden gebruikt voor of verstrekt
aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar
aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Lijn 1 op grond van de wet of openbare orde in
het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te
verstrekken.
9.3. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Lijn 1, zal
Lijn 1 de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.
ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Lijn 1 is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2. Lijn 1 is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.002741. Een geschil
voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan
ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. Lijn 1 conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie
Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van €
25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd
geldelijk belang te boven gaat, heeft Lijn 1 de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.
10.3. In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden
van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd om
van het geschil kennis te nemen.
ARTIKEL 11. VERVAL VAN RECHT
11.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Lijn 1 in
verband met door Lijn 1 verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de
opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

DIENSTENWIJZER
Algemeen
Op de dienstverlening van ons kantoor is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze
wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken. Het spreekt voor zich dat wij dit graag doen.
Onze gegevens
LIJN1 Assurantiën & Risicobeheer LLP
Zuiddijk 13 II, 5705 CS Helmond
Telefoon 06 20 49 89 94
E-mail info@LIJN1.eu
Website www.LIJN1.eu
Ingeschreven KvK voor Brabant onder nummer 66023661
Wft vergunning
Wij beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (nummer 12043336) om te adviseren en bemiddelen
in:
Schadeverzekeringen particulier
Schadeverzekeringen zakelijk
Inkomensverzekeringen
Zorgverzekeringen
Vermogen
Hypothecair krediet
Consumptieve krediet
Spaarrekeningen
Betaalrekeningen

Daarnaast beschikken wij over een vrijstelling voor het adviseren en/of orders ontvangen en doorgeven met betrekking tot
deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime).
.
Onze relatie met verzekeraars
Wij stellen de belangen van onze klanten centraal stellen en uitsluitend die financiële producten adviseren en bemiddelen die
passen bij de klant.
Wij werken als een onafhankelijk selectieve bemiddelaar. Dit betekent dat wij volledig vrij zijn om te bepalen met welke
verzekeraars wij samenwerken, maar binnen deze vrijheid bepaalde keuzes maken.
Wij werken samen met Rivez Assuradeuren. Rivez Assuradeuren heeft van een groot aantal verzekeraars een volmacht
verkregen om voor rekening en risico’s van die verzekeraars offertes uit te brengen, verzekeringen te accepteren en muteren,
de polisadministratie te voeren, de schadebehandeling en de in- en excasso te verzorgen.
In eerste instantie zullen wij uw verzekeringen proberen onder te brengen bij Rivez Assuradeuren. Als blijkt dat de
verzekeringsproducten van Rivez Assuradeuren niet passend of niet mogelijk zijn, zullen wij alternatieven onderzoeken en
eventueel aanbieden.
Door de intensieve samenwerking en de korte lijnen met Rivez Assuradeuren zijn wij in staat om maatwerk te leveren aan onze
klanten tegen een goede prijs/kwaliteitverhouding. Op uw verzoek verstrekken wij graag een overzicht van de
aanbieders die wij in ons advies betrekken.
Activiteiten voor u
Wij komen in aanraking met veel vertrouwelijke gegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel en alleen voor het doel
waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Op deze gegevens is een persoonsregistratie van toepassing (www.cbpweb.nl).
Ten slotte hebben wij een gedragscode opgesteld waaraan al onze medewerkers geacht worden zich te houden. Wij hechten
aan eerlijk zaken doen!
Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar als wij toch een fout maken mag u daar
uiteraard nooit de dupe van worden. Vandaar dat wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Voor
u geeft dit een stuk extra zekerheid.
Samenspel Lijn 1 en u
Voor een optimale dienstverlening is het van belang dat onze cliënten hieraan meewerken. Daarom vragen wij aan u:
Informatie over lopende verzekeringen
Informatie over wijzigingen in uw persoonlijke situatie
Ontvangen stukken te controleren
Schades direct te melden
Eerlijke informatie
Deskundigheid
De kwaliteit van onze dienstverlening is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom wordt
hier continue in geïnvesteerd. Naast hun jarenlange ervaring hebben onze medewerkers veel theoretische kennis opgedaan. Zo
zijn medewerkers van ons kantoor in het bezit van de hoogste algemene verzekeringsdiploma’s alsmede relevante diploma’s op
het gebied van pensioenen en hypotheken. Deze kennis wordt, zeker in deze veranderende tijd, door zowel in- als externe
opleidingen up-to-date gehouden.
Sparen en betalen
Voor alle overige producten zoals hypotheken, verzekeringen en pensioenen bieden wij ook producten aan van
andere banken en verzekeraars.
Beloning

Wij werken op abonnementen basis vastgelegd in een separate overeenkomst van opdracht. Op deze wijze ontvangen wij geen
provisie van een verzekeraar wat onze positie onafhankelijk maakt. Deze werkwijze heeft onze voorkeur en slechts in
uitzonderlijke gevallen werken wij op provisiebasis. Mocht dit het geval zijn dan wordt dit vooraf duidelijk aan u
gecommuniceerd. Indien u een verzekering op provisie basis afsluit ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij wel een
vergoeding voor de door ons gemaakte kosten. In bijna alle gevallen is dit toereikend voor de kosten die wij maken. In alle
gevallen waarin wij onze cliënten toch rechtstreeks kosten in rekening brengen wordt dit vooraf schriftelijk aangegeven.
Juridische positie
Wij hebben geen enkele verplichting of productie afspraak met een aanbieder. Daarnaast is het voor u van belang te weten dat
de aandelen van ons kantoor volledig in handen van de directie zijn. Wij zijn volledig onafhankelijk!
Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.
Klachten
Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat kenbaar wilt
maken. U kunt dit telefonisch of schriftelijk doen ter attentie van de directie. U ontvangt uiterlijk binnen drie werkdagen een
reactie.
Als wij er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening in Den Haag
(www.kifid.nl). Dit is een onafhankelijk, door de Minister van Financiën erkend, klachtencollege waarbij wij - onder nummer
300.016079 - zijn aangesloten.

MACHTIGING

Ondergetekende,

Naam

:

………………………………………

Adres

:

………………………………………

Postcode/Plaats

:

………………………………………

ₒ

Verklaart hierbij aan LIJN1 Assurantiën & Risicobeheer LLP, gevestigd te Helmond,
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 66023661 en handelend onder de
naam: Lijn 1 Assurantiën & Risicobeheer, opdracht te hebben gegeven zijn/haar gehele
verzekeringspakket door te lichten

ₒ

Ondergetekende machtigt Lijn 1 Assurantiën & Risicobeheer, tot wederopzegging, alle
daartoe gewenste informatie bij verzekeraars/geldverstrekkers op te vragen en/of
noodzakelijke/gewenste wijzigingen (waaronder opzeggingen van bestaande polissen) door te
geven. Deze machtiging geldt voor zowel particuliere verzekeringen als zakelijke
verzekeringen.

ₒ

Ondergetekende wijst Lijn 1 Assurantiën & Risicobeheer aan als intermediair en
machtigt haar daartoe de noodzakelijke wijzigingen aan verzekeraars door te geven.

………………………………………

………………….

Handtekening(en)

Datum

De verschillende verzekeringen
Er zijn veel verschillende soorten verzekeringen, zowel voor particulieren als voor bedrijven en/of uw
beroep. Verzekeringen zijn in te delen in schadeverzekeringen en levensverzekeringen. Maar
waarvoor is nu welke verzekering? Hieronder staan de verschillende schadeverzekeringen voor zowel
particulier als zakelijk vermeld.
Particuliere aansprakelijkheidsverzekering
Ook wel de AVP genoemd. Deze verzekering dekt jouw aansprakelijkheid als particulier voor schade
aan personen en zaken, oftewel letselschade en materiële schade. Met een
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren bescherm je de vermogenspositie van jezelf én van
degene die door jouw toedoen is benadeeld. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering is niet
verplicht maar wel aan te raden. Er bestaat een alleenstaanden- en een gezinsdekking. Er is op deze
verzekering geen dekking voor het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt.
Doorgaans is het verzekerde bedrag € 2,5 mln.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgestemd op de risico’s in jouw dagelijkse
(para)medische praktijk en beroep. Bij het uitoefenen van jouw beroep kunnen onbedoelde fouten,
verzuimen , vergissingen of nalatigheden ontstaan, die grote financiële gevolgen kunnen hebben.
Deze gevolgen kunnen voor jouzelf zijn maar ook voor degene die je behandeld. Deze fouten zijn
gedekt op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het maakt niet uit op welke locatie je werkzaam
bent, of je alleen werkt of in een maatschap en nevenactiviteiten zijn ook gedekt. Aanvullend zijn
medewerkers mee te verzekeren op deze verzekering. Doorgaans is er een verzekerd bedrag van €
2,5 mln. De premie is afhankelijk van het beroep.
Inboedelverzekering
Bij deze verzekering zijn jouw eigen spullen die in je huis staan, verzekerd tegen brand, water, storm
en diefstal. Ook de zaken die in een garage of schuur die bij het huis horen zijn verzekerd, net als het
tuinmeubilair dat buiten staat. Er is een verschil tussen een uitgebreide dekking en een allrisk
dekking. In het laatste geval zijn alle van buiten komende onheilen gedekt. Ook sieraden en
multimedia zaken zijn verzekerd, weliswaar wel met een maximum. Het verzekerde bedrag wordt
vaak vastgesteld aan de hand van een inboedelwaardemeter waardoor er ook garantie tegen
onderverzekering is.
Inventarisverzekering
Inventaris zijn de spullen die aanwezig zijn in je bedrijf, kantoor of (para) medische praktijk. Deze
spullen zoals meubilair, behandelbanken, kasten en voorraden zijn te verzekeren tegen diefstal,
brand en waterschade op een inventarisverzekering. Het verzekerde bedrag wordt vastgesteld aan
de hand van de nieuwwaarde. Op deze verzekering zijn ook de zaken die je zelf aangebracht hebt in
een huurpand te verzekeren, het huurdersbelang.
Opstalverzekering
Deze verzekering wordt ook wel woonhuisverzekering genoemd. Hierbij is de woning of het
praktijkpand verzekerd tegen brand, storm, water en vandalisme. Deze verzekering wordt afgesloten
door de eigenaar van het pand. Doorgaans is de fundering niet meeverzekerd. Wel vallen de schuur,
garage en andere kleine bijgebouwen onder de dekking. Het glas in het huis is apart mee te

verzekeren. Een keuken, badkamer, open haard en andere zaken die vast zitten aan het pand vallen
onder de opstalverzekering. Ook bij deze verzekering is er sprake van een uitgebreide dekking of een
allrisk dekking. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een opstalwaardemeter om de herbouwwaarde
te bepalen. De herbouwwaarde is het verzekerde bedrag, en dat is het bedrag waarvoor de woning
of het pand op die plek en in dezelfde stijl en op dezelfde manier herbouwd kan worden.
Reisverzekering
Een reisverzekering dekt de extra kosten die je moet maken als gevolg van een onverwachte
gebeurtenis tijdens jouw vakantie. Hierbij kun je denken aan het verlies of beschadiging van de
bagage, ongevallen en medische hulp en bijvoorbeeld repatriëring. De reisverzekering heeft dekking
alleen in Europa of wereldwijd. Wintersport is aanvullend mee te verzekeren, net als geneeskundige
kosten. Meestal spreken we over een doorlopende reisverzekering, waarbij er dekking is gedurende
het gehele jaar voor de verschillende vakanties, weekendjes weg en eventueel zakelijke reizen die
gemaakt worden.
Rechtsbijstandverzekering
Juridische bijstand nodig hebben gebeurt bijna altijd onverwachts. En het kan betrekking hebben op
een geschil met collega’s, jouw werkgever, de buren of een leverancier van zaken die je hebt
gekocht. In dit soort situaties is het prettig om op deskundigheid of juridische hulp een beroep te
kunnen doen. De rechtsbijstandverzekering verzekert je van deze hulp en vergoedt de kosten. Er is
een rechtsbijstandverzekering voor particulieren waarbij gezinsdekking mogelijk is en aanvullend ook
verkeersrechtsbijstand. Daarnaast is er een beroepsrechtsbijstandverzekering mogelijk, dit is dekking
voor de zakelijke geschillen zoals met collega’s in een maatschap of personeel maar ook straf- en
tuchtzaken. De meeste nieuwe rechtsbijstandverzekeringen kennen een wachttijd van drie maanden.
Deze wachttijd geldt niet als de verzekering wordt beëindigd en voortgezet bij een andere
verzekeringsmaatschappij. Voor echtscheidingen is er geen dekking op de rechtsbijstandverzekering.
Autoverzekering
Er is in de Europese Unie de verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen
te hebben zodra je eigenaar van een motorrijtuig bent, de WA verzekering. Daarnaast is er beperkt
casco of volledig casco dekking mogelijk. De wettelijke aansprakelijkheid regelt dat er dekking is voor
schade veroorzaakt aan een ander. De beperkt casco-dekking vergoedt schade aan de eigen auto
voor zover deze niet is ontstaan door aanrijding, botsen of van de weg raken. Volledig casco dekking
wordt ook wel allrisk genoemd en dekt alle van buiten komende onheilen, dus beperkt casco plus
aanrijding, botsen van de weg raken ed. De hoogte van de premie is afhankelijk van het gewicht van
de auto, het type auto en de leeftijd en daarmee de nieuwwaarde. Ook is vaak de leeftijd van de
bestuurder, de regio waarin je woont en het aantal jaren dat je zonder schade hebt gereden van
invloed op de premie. Hoe langer schadevrij, hoe meer bonus-malus korting de verzekeraar geeft.
Aanvullend kan de autoverzekering worden uitgebreid met een ongevallen inzittendendekking, een
schade inzittendendekking of een rechtsbijstand dekking. Bij een ongevallen inzittendendekking
wordt er eenmalig een bedrag uitgekeerd bij overlijden of blijvend invalide van een inzittende als
gevolg van een ongeval. Bij een schade inzittendendekking wordt de schade vergoed aan een
inzittende als gevolg van een ongeval, zowel materiële als letselschade. Deze verzekering kent een
maximum. De rechtsbijstand dekking zorgt voor juridische bijstand met betrekking tot de auto.

Ongevallenverzekering
Deze verzekering biedt de verzekerde persoon of personen een uitkering bij lichamelijk letsel of
overlijden als gevolg van een ongeval. Hierbij kun je ook denken aan vergiftiging, verdrinking,
verstikking, bevriezing en zonnesteek. De gevolgen van een ongeval kunnen in vier afzonderlijke
rubrieken worden verzekerd. Rubriek A voorziet in een eenmalige uitkering bij overlijden. Rubriek B
voorziet in een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit. De hoogte van de uitkering is afhankelijk
van de mate van invaliditeit. Rubriek C voorziet in een periodiek uitkering bij tijdelijke
arbeidsongeschiktheid. Rubriek D voorziet in een daguitkering bij ziekenhuisopname.
Bedrijfsschadeverzekering
Een bedrijfsschadeverzekering dekt de schade die ontstaat als gevolg van het stilvallen van het
bedrijf of de praktijk, bijvoorbeeld als gevolg van brand. Er is dan sprake van omzetverlies. Deze
verzekering kent een uitgebreide dekking, waardoor de meeste schadeoorzaken zijn gedekt. Het
verzekerde bedrag is de winst plus de vaste kosten. De uitkeringsduur is van te voren vastgesteld,
bijvoorbeeld een half jaar of een jaar. Op de bedrijfsschadeverzekering is bijvoorbeeld bij brand ook
het regelen van tijdelijke huisvesting en de kosten daarvan verzekerd.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Het risico van ziek worden is er altijd. Vooral voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn of zelfs blijven is
voor iedereen een probleem met vaak grote financiële gevolgen. Een
arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat in geval van arbeidsongeschiktheid er toch een
inkomen is waar jij van kan leven, of als aanvulling kan dienen. Met name bij zelfstandigen is een
arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak noodzakelijk omdat zij niet kunnen terugvallen op het
sociale vangnet van de WIA. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kent altijd een eigen risico
periode, na deze periode keert de verzekering uit. De hoogte van het verzekerde bedrag is
afhankelijk van het daadwerkelijke inkomen maar ook datgene wat je nodig hebt om van te leven bij
arbeidsongeschiktheid. De verzekering keert een percentage van het verzekerde bedrag uit dat
afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid. Er is een eindleeftijd van toepassing, dus tot
die datum is er een uitkering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert jouw beroep. Heb je al
medische klachten dan kunnen die uitgesloten worden op de verzekering.
Bromfietsverzekering
Jouw bromfiets of scooter moet verplicht verzekerd worden voor aansprakelijkheid, net als voor een
auto geldt. Daarnaast kan de bromfiets verzekerd worden tegen diefstal of volledig casco. Dit laatste
noemen we ook wel allrisk, schade aan een ander en schade aan jouw eigen bromfiets is dan gedekt.
Motorverzekering
Ook voor een motorverzekering geldt dat er een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is.
Daarnaast kan de motor casco verzekerd worden. Net als bij een autoverzekering is de premie
afhankelijk van de dekking, de leeftijd van de motor en de bestuurder, de regio waar je woont en het
aantal opgebouwd schadevrije jaren.
Oldtimerverzekering
Een speciale verzekering voor auto’s en motoren die ouder zijn dan 25 jaar. Ook hiervoor geldt de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering met aanvullend beperkt casco of volledig casco dekking. Een
taxatierapport is bij een volledig casco dekking verplicht.

Fietsverzekering
Een fiets verzekeren tegen diefstal of tegen diefstal en beschadiging is mogelijk maar niet verplicht.
De premie is mede afhankelijk van de nieuwwaarde van de fiets, de duur van de verzekering (tussen
de één en vijf jaar), woonplaats en de hoogte van het eigen risico.

Toelichting Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Arbeidsongeschiktheidscriterium
Maatstaf voor het beoordelen van de mate van arbeidsongeschiktheid. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen beroepsarbeidsongeschiktheid (op basis van het eigen beroep), passende arbeid (werk
passend bij opleiding en ervaring) en gangbare arbeid (werk waartoe de verzekerde lichamelijk en
geestelijk in staat is).
Beroepsarbeidsongeschiktheid
Beroepsarbeidsongeschiktheid houdt in dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid
het eigen beroep bepalend is.
Gangbare arbeid
Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle
werkzaamheden die u als verzekerde nog uit zou kunnen voeren. Hierbij wordt dus niet gekeken naar
het beroep en de werkervaring.
Passende arbeid
Onder passende arbeid wordt verstaan arbeid die bij arbeidsongeschiktheid in redelijkheid aan de
verzekerde kan worden opgedragen, rekening houdend met opleiding en ervaring van de verzekerde.
Schadeverzekering
Artikel 944 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek definieert een schadeverzekering als „de
verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden‟.
Een schadeverzekering keert dus uit wanneer er als gevolg van een gedekte gebeurtenis (in dit geval
arbeidsongeschiktheid) inkomensderving optreedt bij de verzekerde.
Sommenverzekering
Artikel 964 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek definieert een sommenverzekering als „de
verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed‟. Een
sommenverzekering keert bij een gedekte gebeurtenis (in dit geval arbeidsongeschiktheid) het
verzekerde bedrag uit. De verzekerde hoeft geen financieel nadeel (schade) te hebben.
Correctiebepaling
Een bepaling die de verzekeraar de mogelijkheid biedt om een correctie (verlaging)
op de uitkering toe te passen, indien de inkomsten van de arbeidsongeschikte
verzekerde afwijken van (lager zijn dan) de bij de verzekeraar bekende inkomsten.
Wanneer u bij arbeidsongeschiktheid werkzaamheden andere werkzaamheden
uitvoert kunnen de inkomsten hieruit gekort worden op de uitkering die u van de
verzekeringsmaatschappij ontvangt.
Eigen risico termijn
De periode van arbeidsongeschiktheid waarin u nog geen recht heeft op uitkering
van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel wachttijd genoemd.
Uitkeringsdrempel
De mate van arbeidsongeschiktheid (percentage) waaronder schade niet voor
rekening van de verzekeraar komt.
Indexering
Het aanpassen van de uitkering en/of het verzekerd bedrag aan algemene prijsontwikkelingen
waardoor uw koopkracht op peil blijft.
Verzekerd Bedrag
Fiscaliteit
De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is in mindering te brengen als
inkomensvoorziening op de aangifte inkomstenbelastinginkomstenbelasting. Over een eventuele
uitkering dient inkomstenbelasting afgedragen te worden. De

Verzekeringsmaatschappij waar u deze verzekering heeft ondergebracht zal loonbelasting over de
uitkering inhouden.
Optieregeling
U kunt jaarlijks het verzekerde bedrag aanpassen. Dit kan met een per maatschappij bepaald
percentage van het verzekerde bedrag zonder dat u nieuwe medische waarborgen hoeft te leveren.
Uiteraard zal de premie met een zelfde percentage stijgen.
Overbruggingsregeling
Deze regeling biedt u zekerheid als u vroegtijdig de arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt.
Met deze aanvullende dekking hebben gebeurtenissen tussen het moment van acceptatie door de
verzekeringsmaatschappij en de ingangsdatum van de verzekering geen invloed op de verzekering.
Bovendien hoeft u geen nieuwe medische waarborgen te leveren.

Starterskorting
Bent u jonger dan een door de verzekeraar bepaalde leeftijd en nog niet langer dan een bepaalde
periode zelfstandig, dan kunt u in aanmerking komen voor starterskorting. Dit betekent dat u
gedurende een periode een extra korting ontvangt op de premie.
Uitkeringstermijn
De periode waarin een bedrag (uitkering) aan de verzekerde wordt uitgekeerd, in het geval van
arbeidsongeschiktheid.

