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Wie zijn wij
Wij zijn Borgdorff Verzekeringen B.V. en stellen ons
met deze dienstenwijzer graag aan u voor.
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële
diensten en behartigt uw belangen op dit gebied.
Borgdorff Verzekeringen B.V. in Wateringen
adviseert al meer dan 50 jaar in:
 Verzekeringen: particulier én zakelijk
 Vermogen
 Pensioen
 Hypotheken (hiervoor kunt u terecht bij onze
collega’s van De Hypotheekshop)
Ook adviseren wij graag over de verzekeringen
voor uw Vereniging van Eigenaren. Wij binden ons
niet aan één verzekeraar, maar vergelijken welke
maatschappij in uw situatie passend is. Wij doen
zaken met een breed scala aan verzekeraars.

Waar staan wij voor?
• Uw belang staat altijd voorop
• Deskundig en persoonlijk advies
• Integer en betrouwbaar
• Volledig onafhankelijk advies
• We bekijken de gehele markt (meerdere
verzekeraars, meerdere producten)
• Wij nemen de administratieve rompslomp uit
handen
Onze adviseurs bekijken altijd welke verzekeraar
het aantrekkelijkste aanbod voor u heeft, maar
daar houdt onze dienstverlening niet op. Er kan
namelijk een moment komen dat u een beroep
moet doen op de door u afgesloten verzekering.
Ook dan staan wij voor u klaar. Wij zorgen voor
een snelle en adequate schade-afhandeling.
Daarnaast houden wij u tijdens de looptijd van de
verzekering op de hoogte van alle laatste
ontwikkelingen die voor u interessant zijn.

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van
Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer
27236490. Het handelsregister is te raadplegen via
www.kvk.nl.
Adfiz (Adviseurs in Financiële Zekerheid)
Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijke
financiële intermediairs in Nederland. Wij zijn als
lid van Adfiz professioneel en deskundig en zoeken
naar constante verbetering. Met ons lidmaatschap
voldoen wij aan een aantal lidmaatschapseisen, die
ons onderscheidend maken in de markt en die de
consument meer zekerheid geven.
Wij onderwerpen ons aan gedragscodes op het
gebied van onder meer onafhankelijkheid van
advies en integriteit. Ons Adfiz-lidnummer is
20100881. Voor meer informatie verwijzen wij
naar www.adfiz.nl.

Hoe kunt u ons bereiken?
Borgdorff Verzekeringen B.V.
Plein 13
2291 CA, Wateringen
Tel: (0174) 28 60 90
E-mail: verzekeringen@borgdorff.nl
Website: www.borgdorffverzekeringen.nl

Openingstijden
Natuurlijk kunt u ons ook op kantoor bezoeken.
Van maandag t/m vrijdag zijn wij te bereiken van
9:00 tot 17:30 uur.

Registraties
Borgdorff Verzekeringen B.V. is bij onder andere de
volgende organisaties geregistreerd, zodat we
zeker zijn van uw rechten en de kwaliteit van ons
advies.
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt volgens de wet toezicht op de
deskundigheid en integriteit van de dienstverlening
van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor
staat ingeschreven in het register van de AFM
onder nummer 12006805. Het register is te
raadplegen via www.afm.nl/register.
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Privacy en persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken uw
persoonsgegevens voor het uitvoeren van de
overeenkomst die wij met u hebben en om te
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Bij het geven van advies en het bemiddelen en/of
in beheer hebben van een overeenkomst is het
nodig om uw persoonsgegevens te verwerken.
Als u uw persoonsgegevens niet aan ons wilt
geven, kunnen wij u geen passend en verantwoord
product adviseren, bemiddelen en/of beheren.
In ons Privacy Statement wordt verder uitgelegd
wat persoonsgegevens zijn. Ook wordt daarin
uitgelegd welke gegevens Borgdorff Verzekeringen
B.V. verzamelt, waarom we dit doen, hoe lang wij
uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

Ons doel: u ontzorgen
Een voorbeeld: u heeft een nieuwe woning
gekocht en bent in gedachten al bezig met de
inrichting. Wij zorgen er dan graag voor dat u hier
tijd voor hebt terwijl wij de beste verzekeringen
voor uw situatie vinden.

Meer betrokken
Wij hebben oprecht interesse in wie u bent en wij
willen u goed leren kennen. Alleen dan kunnen wij
u een advies geven dat bij uw persoonlijke situatie
en wensen past. Zo weten wij ook gelijk wat wij
moeten doen als er iets in uw situatie wijzigt.

Waaruit bestaat onze dienstverlening?
• Adviseren en bemiddelen in particuliere en
zakelijke schadeverzekeringen
• Adviseren en bemiddelen in levensverzekeringen
• Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen
• Adviseren en bemiddelen in
vermogensopbouwende producten
• Adviseren en bemiddelen in
inkomensverzekeringen
Ons adviestraject bestaat uit vijf stappen:

Stap 1. Inventariseren
Het adviestraject start met het in kaart brengen
van uw situatie en wensen. De gegevens leggen wij
vast als uitgangspunt voor het te geven advies.

Stap 2. Analyseren en berekenen
Na het in kaart brengen van uw persoonlijke
situatie, maken wij berekeningen bij diverse
verzekeraars voor de risico’s die u wilt verzekeren
en maken een eerste selectie van mogelijke
verzekeringen die aansluiten bij uw wensen. In

deze fase lichten wij de mogelijkheden toe en
geven aan wat de voor- en nadelen zijn.

Stap 3. Advies
Op basis van de inventarisatie, analyses en
berekeningen komen wij uiteindelijk tot een
totaaladvies. Bij dit advies lichten wij uiteraard toe
welke specifieke verzekeringen volgens ons het
beste aansluiten bij uw wensen en situatie.
Daarnaast verstrekken wij u een IPID (nieuwe stijl
verzekeringskaart) zodat u informatie heeft over
de verzekeringsdekking, de wijze en duur van
betaling van de premies, belangrijkste uitsluitingen
en verplichtingen die uit de overeenkomst
voortvloeien, de looptijd en wijze van beëindiging
van de overeenkomst. Wij sturen u een
opdrachtbevestiging voor ons advies en
bemiddeling.

Stap 4. Bemiddeling
Als u de gewenste verzekeringen heeft uitgekozen,
nodigen wij u graag uit bij ons op kantoor. Zo heeft
u de mogelijkheid om vragen te stellen als u die
nog heeft. Zodra alles duidelijk is, tekent u onze
opdrachtbevestiging en het gekozen
verzekeringscontract. Wij helpen u graag bij het
aanvragen van de verzekeringen en regelen
daarom de administratieve taken. Op die manier
kunnen wij ervoor zorgen dat de door ons
geadviseerde constructie ook op de juiste manier
door de verzekeringsmaatschappij wordt
uitgevoerd.

Stap 5. Beheer/Nazorg
Wij blijven u ondersteunen, ook nadat de
verzekering is afgesloten. U kunt met al uw vragen
over de afgesloten verzekering bij ons terecht.
Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Dan
is het mogelijk dat dit van invloed is op het
verzekeringspakket dat wij geadviseerd hebben.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, spreken
wij met u af hoe wij u hierbij kunnen adviseren.
Heeft u uw woning via ons verzekerd en heeft u
een schade? Wij melden voor u de schade en
hebben contact met de verzekeraar en experts.
U heeft één contactpersoon voor al uw vragen.
Het adviestraject gebruiken wij als leidraad.
Voordat wij beginnen met onze dienstverlening,
leggen wij in de opdrachtbevestiging voor u vast
hoe wij een precieze invulling geven aan uw
adviestraject.
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Welke aanbieders en producten kunnen
wij u bieden?

Advies en/of bemiddeling op basis van
provisie van aanbieders

Wij kunnen voor u bemiddelen bij veel nauwkeurig
gekozen verzekeringsmaatschappijen. Wij zijn op
geen enkele wijze gebonden aan één bepaalde
aanbieder van financiële producten. Om een
geschikt aanbod voor u te vinden vergelijken we
een groot aantal schadeverzekeringen van
verschillende aanbieders met elkaar.

Vanaf 1 januari 2013 is provisie voor advies en/of
bemiddeling van o.a. levensverzekeringen,
uitvaartverzekeringen en individuele
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verboden.
Voor deze producten rekenen wij een eenmalige
vergoeding voor onze diensten. Specifiek voor
deze producten ontvangt u een
dienstverleningsdocument. Hierin staat wat wij
voor u doen en wat dit kost. Andere financiële
dienstverleners hebben ook zo’n document zodat u
ons en onze kosten kunt vergelijken met anderen.

Aanvullend op het gegeven dat wij niet gebonden
zijn aan één bepaalde aanbieder zijn er bovendien
geen eigendomsbelangen tussen ons en de
aanbieders van financiële producten.

Wat kost onze dienstverlening?
Binnen het adviestraject nemen wij graag al het
werk voor onze rekening. Nadat uw verzekeringen
zijn gestart, kunt u bij ons terecht voor vragen over
de afgesloten producten. Bij schade staan wij ook
voor u klaar. De kosten voor onze dienstverlening
zijn onderdeel van de prijs van het product. Wij
ontvangen van de financiële aanbieder een
vergoeding die een onderdeel is van de premie die
bij u in rekening wordt gebracht. Wanneer u dit
wenst kunnen wij aangeven wat het karakter en de
hoogte hiervan is.

Voor schadeverzekeringen geldt het verbod niet en
geldt de hierboven genoemde beloningswijze door
middel van provisie. In de opdrachtbevestiging
staat informatie over:
• Onze dienstverlening: wat mag u van ons
verwachten en wat mogen wij van u verwachten
• Wijze van vergoeding voor onze werkzaamheden
• Nazorg: waar heeft u recht op
• Gebruik van persoonsgegevens

Overige kosten
Een aanbieder kan eenmalige kosten bij u in
rekening brengen voor het aangaan van een
verzekering of voor wijzigingen. U krijgt van de
aanbieder waar u uw verzekeringen onderbrengt
op vaste momenten een overzicht van uw
producten en de te betalen bedragen. Deze
bedragen betaalt u in de meeste gevallen
rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Wij
willen u erop wijzen dat als u de bedragen niet op
tijd betaalt, u van de betreffende maatschappij in
de regel een waarschuwing (betalingsherinnering)
krijgt. Betaalt u dan nog steeds niet, dan kan de
aanbieder de verzekering(en) zelfs beëindigen.

Wat verwachten wij verder van u?
• U geeft ons altijd juiste en volledige gegevens. Dit
is erg belangrijk. Bij onjuiste of onvolledige
informatie kan de aanbieder uitkeringen
weigeren, contracten verbreken of
overeenkomsten niet erkennen.
• U informeert ons op tijd en volledig over alle
wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Zo stelt u
ons in staat om uw verzekeringen actueel te
houden. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen
in uw persoonlijke situatie (geboorte, scheiding,
overlijden, verhuizen etc.), veranderingen in
inkomens- en arbeidssituatie of beëindiging van
lopende verzekeringen.
• U laat ons weten of u ergens anders
verzekeringen heeft lopen. Dit kan noodzakelijk
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zijn om over- of juist onderverzekering te
voorkomen.
• U controleert of alle informatie en bijbehorende
documenten die u van ons krijgt, kloppen. In
geval van onjuistheden of onvolledigheden
verwachten wij van u dat u deze zo snel mogelijk,
in ieder geval binnen 10 werkdagen, schriftelijk
aan ons doorgeeft.
• U zorgt dat u altijd op tijd uw betalingen nakomt,
zodat er geen betalingsachterstanden ontstaan.

Niet tevreden?
Uiteraard hopen wij een prettige en langdurige
samenwerking met u aan te gaan; daarvoor doen
wij ons uiterste best. Mocht u toch niet tevreden
zijn met onze dienstverlening, dan horen wij dat
graag zo snel mogelijk. Een klacht ontvangen wij
schriftelijk op het postadres dat op de voorpagina
is genoemd ter attentie van de directie en binnen
1 jaar na het gegeven advies en/of de verrichte
bemiddeling.
Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, nemen wij
zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen wij
op zoek gaan naar een goede oplossing. Als u van
mening bent dat wij uw klacht niet juist hebben
afgehandeld, dan kunt u terecht bij het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Beëindigen van onze relatie
U heeft het recht om op elk gewenst moment de
relatie met ons te beëindigen. U kunt uw
verzekeringsmaatschappij dan vragen de lopende
contracten over de dragen naar een andere
adviseur.

Heeft u nog vragen?
Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen op het gebied van
verzekeringen. Wij verwachten dat deze Wegwijs u
voldoende inzicht en vertrouwen geeft in onze
dienstverlening en werkwijze. Uiteraard kunnen wij
hier nooit volledig in zijn. Heeft u nog vragen,
aarzel dan niet om ze te stellen.
Wij zijn u graag van dienst!

Borgdorff Verzekeringen B.V.
Plein 13
2291 CA Wateringen

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel.: 0900 355 22 48
E-mail: info@kifid.nl
Website: www.kifid.nl
On Kifid aansluitnummer is 300.003.884. U kunt
zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

5

