
 

 

Dienstverleningsdocument (DvD) 

Wie zijn wij  

Wij zijn een regionaal werkend assurantiekantoor, dat in 2006 is ontstaan uit een fusie tussen assurantiekantoor A. Baars Jzn 

(1929) uit Sliedrecht en assurantiekantoor De Ruiter & de Vos (1954) Uit Hardinxveld-Giessendam en zijn verder gegaan 

onder de naam: “Baars-de Ruiter & de Vos”. In onze werkwijze stellen wij u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en 

uw persoonlijke wensen zijn voor ons de basis voor onze dienstverlening naar u toe. Met deze dienstenwijzer geven wij 

daaraan invulling en maken wij u graag wegwijs bij ons kantoor, dat van af heden Baars Verzekeringen zal gaan heten. 

 

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en 

waar u terecht kunt met eventuele klachten.  

 

Onze gegevens zijn als volgt: 

 
Wij handelen onder de volgende namen: 
 
Baars Verzekeringen / BRV assurantiën B.V. / 
Klassiekebolide / Hoogwerkerverzekeren / 
Assurantiekantoor Baars- de Ruiter & de Vos  
 

Postadres: 

 
Postbus 4 

3370 AA Hardinxveld-Giessendam 


:  0184-612842 / 414066 

    :  0184-611542 / 490449 

: info@baarsverzekeringen.nll 
site  : www.baarsverzekeringen.nl /  

          www.brvinfo.nl 
Kvk  : 23026570 
 

Bezoekadres: 

 

Kerkbuurt 17 

3361 BB SLIEDRECHT 

 

Wat zijn onze diensten? 

Wij zijn gericht op Particulieren en Zelfstandigen 

(Midden- & Klein Bedrijf).  Wij bemiddelen op het 
gebied van: 

Schadeverzekeringen, zoals woonhuis-, inboedel-, 

kostbaarheden-,  aansprakelijkheids-, 

gezinsrechtsbijstand-, auto-,  motor-, bromfiets-, fiets-, 
caravan-, boot-, reis- en annuleringsverzekering. 

Medische verzekeringen, zoals ziektekosten-, 

(gezins)ongevallen-,  WIA-inkomensaanvulling & 
WGAgat-, en arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Levensverzekeringen, zoals pensioen-, studie-, spaar-, 

uitvaartkosten-  en risicoverzekering. 

 

 

Hypotheken &Leningen,  in vele vormen, welke 

aansluiten bij uw persoonlijke en financiële situatie. 

Hiervoor hebben wij een samenwerkingsverband met 

www.dehypotheekadviseurs.info . Een 

samenwerkingsverband tussen assurantiekantoren in de 
Alblasserwaard. 

Spaarrekeningen.   

Midden- & Kleinbedrijfverzekeringen, zoals uw opstal-, 

inventaris-, goederen-, reconstructie-, milieuschade-, 

auto-, werkmateriaal-, vervoers-, ongevallen-, ziektewet-, 
bedrijfsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. 

Wij maken op basis van de door u verstrekte gegevens 

een inventarisatie van uw verzekeringsbehoefte. 

Hierbij brengen wij uw risico’s in kaart en geven wij u op 

basis van het vergelijk van een aantal 

maatschappijen, aan welk deel van de risico’s u zou 

moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor 

eigen rekening kunt nemen.  Wij verzorgen samen met u 

eventuele opzeggingen en aanvragen van nieuwe 

verzekeringen. Wij nemen met u door wat onder de 

dekking van de polis valt.  

Voor sommige verzekeringen geven we standaard 

schriftelijke voorlopige dekking af, n.l. auto, motorfiets, 

caravan en pleziervaartuigen. In andere gevallen moet u 

ons daarom verzoeken. 

Ook controleren we de polis of alles is verwerkt zoals 

met u is afgesproken. 

In ons archief blijven de stukken van alles wat er 
omgaat minimaal 7 jaar bewaard. 

Voor klanten die hun verzekeringspakket bij ons hebben 

ondergebracht, spannen wij ons in om te zorgen dat de 

verzekeringen zo goed mogelijk blijven aansluiten bij uw 

persoonlijke omstandigheden. 
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Ook bij het behandelen van uw schades kunt u op onze 

inzet rekenen, waarvoor u ons niets hoeft te betalen.  

Indien wij kosten in rekening brengen, dan bespreken we 
dit van te voren met u.  

Uit hoofde van ons werk, beschikken we over gegevens 

van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet 

bescherming persoonsgegevens worden behandeld. 

Wat verwachten wij van u?                                                                                                                                 

Uw vertrouwen, zodat we u zo goed mogelijk van dienst 

kunnen zijn. Dat u ons de  juiste gegevens verstrekt en 

ons tijdig informeert over: Verhuizing, wijziging in 

gezinssamenstelling, wijziging van  beroep, aanschaf 

kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, 
wijziging van auto, boot of caravan e.d..                                                                                                                                  

Voor zelfstandigen: Verhuizing, uitbreiding of 

inkrimping van activiteiten, wijzigingen in personeel, 

investeringen in opstal, inventaris, goederen en 

werkmateriaal.  

Ook beëindiging en/of wijziging in elders lopende 

verzekeringen willen we graag weten om ons advies 

daarop af te kunnen stemmen. Wij vragen u ook de 

gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op 

juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons 

door te geven. 

Uiteraard ook dat u op tijd uw premie betaalt. Liefst zo 

veel mogelijk via machtiging aan ons kantoor om de 

premies per de 25e van de maand van uw rekening af te 

schrijven. Voor maand-betaling stellen wij een 

machtiging tot afschrijving van uw rekening verplicht. 

Hoe zit het met onze bereikbaarheid?                                                                                                         

Ons kantoor  is geopend  van 8:30 tot 17:30. Buiten deze 

tijden werken wij op afspraak, op ons antwoordapparaat 

staan de op dat moment bereikbare personen. 

Wijzigingen, doorgegeven per fax of e-mail, worden door 

ons op de eerst volgende werkdag bevestigd. 

Hoe berekenen wij onze premies?                                                                                                                      

Aan de hand van de tarieven die de maatschappijen 

hanteren. Indien er van onze kant kosten bij komen dan 

hoort u dit van te voren van ons. Dit kan gebeuren als u in 

termijnen aan ons wilt betalen. In principe loopt de 

premiebetaling via ons kantoor en bent u bevrijd van de 

betaling aan de maatschappij. Daar zorgen wij immers 
voor. 

Wat is onze relatie met verzekeraars?                                                                                                                

Wij zijn volledig vrij in onze keuze, waar we uw 

verzekeringen / financiële diensten onderbrengen. Wij 

hebben als kantoor met ruim 20 verzekeraars directe 

samenwerking en via DAK kunnen we met nog ongeveer 

70 maatschappijen zaken doen. Geen enkele bank, 

verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten 
heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.  

 

 

Hoe worden wij beloond?                                                                                                                                    

Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij, waar 

uw verzekering is gesloten, een kostenvergoeding die 

onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening 

wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden 

geleverd, waarvoor u, rechtstreeks kosten in rekening 

worden gebracht, informeren we u hierover vooraf. Voor 

nadere informatie hierover, verwijzen u graag naar de 
bijlage “Aanvullende beloningsinformatie” 

Hoe waarborgen we onze kwaliteit?                                                                                                                    

Adfiz/WFT (Wet Financieel Toezicht) schrijft onze 

Medewerk(st)ers bindend voor om permanent bij te 

scholen. Ook zijn wij in het bezit van een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor 
beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid. 

Hoe kunt u de relatie met ons kantoor beëindigen?                                                                                             

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons 

kantoor te beëindigen. U kunt uw 

verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende 

verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw 

keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie 

met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande 

verzekeringscontracten in stand blijven. In dit geval dient 

u binnen 14 dagen na onze kennisgeving met de 

maatschappij te regelen via welke adviseur u verder 
wenst te gaan. 

Hoe gaan wij om met klachten?                                                                                                                           

Als u klachten hebt over een afhandeling of onze 

werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie 

over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u 

ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Wij 

proberen altijd met u tot een oplossing te komen. 

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende op 

lossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht 

bij de onafhankelijke instelling: 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 

93257, 
2509 AG Den Haag,  tel: 0900-3552248. 

E-mail info@kifid.nl                       www.kifid.nl  

U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter 

wenden.                                                   

Versie: d.d 03-10-2011 
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BIJLAGE 

 

Aanvullende beloningsinformatie 

De wetgever verplicht ons de beloning die wij ontvangen 

voor financiële producten waarmee u vermogen opbouwt, 

of voor hypotheken, aan u te melden. 

  

Via dit dienstverleningsdocument informeren wij u voor 

dergelijke producten over de bandbreedte waarbinnen de 

minimale en maximale hoogte van de beloning valt. In 

bijlage 1 vindt u een overzicht van deze bandbreedtes per 

productcategorie.  

 

Als wij diensten verlenen op basis van declaratie  

( fee) dan treft u in bijlage 1  onze uurtarieven aan . 

 

De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk 

van het financiële product dat u afsluit en/of het aantal 

uren diensten die wij hebben verleend. Wij informeren u, 

uiterlijk vóór het afsluiten van het financiële product, 

schriftelijk over het exacte nominale bedrag van deze 

beloning. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons 

in bijlage 1 opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier 

vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.  

 

Bijlage 1  

 

Bandbreedtes van de tarieven  

 

Onze dienstverlening bestaat uit advies en bemiddeling. 

Met behulp van dit document geven wij u inzicht in de 

kosten van onze dienstverlening met betrekking tot 

vermogensopbouwende producten.   

Ons kantoor werkt met de volgende tarieven, waarmee u 

de kosten van onze dienstverlening betaalt : 

 

- Uurtarief 

- Productgerelateerd tarief (provisie) 

 

Uurtarief (fee) 

Onze uurtarieven zijn als volgt: 

- senior Assurantie adviseur                   € 97,50 

- assurantie adviseur   € 75,00 

- schadebehandelaar   € 75,00 

- administratief medewerker   € 65,00 

 

Voorafgaand aan het adviestraject spreken wij met u het 

aantal uren af dat wij in rekening zullen brengen voor 

onze dienstverlening.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productgerelateerd tarief 

U betaalt ons kantoor een vergoeding voor het advies en 

de bemiddeling, via de premie (bij een verzekering). Ons 

kantoor ontvangt van de bank of verzekeraar een deel van 

de premie als productgerelateerd tarief. 

Zodra duidelijk is welk product u via ons kantoor gaat 

afsluiten, dus voordat u de offerte definitief ondertekent, 

kunnen en zullen wij u het exacte, nominale bedrag aan 

vergoeding die wij voor het advies en de bemiddeling 

ontvangen aan u bekend maken. Om u nu al inzicht te 

geven in de  

kosten die u mogelijk gaat maken voor onze 

dienstverlening, treft u hierna een overzicht aan van wat 

wij minimaal en maximaal per productsoort aan beloning 

ontvangen.  

 

Onze uiteindelijke, exacte vergoeding is afhankelijk van 

het type product, het premiebedrag of de koopsom en de 

looptijd van het product. Indien dit bedrag niet valt 

binnen de door ons  opgegeven bandbreedte, dan zullen 

wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking 

toelichten.    

 

Wij ontvangen bij het afsluiten van het financiële product 

70% van de genoemde bedragen. De resterende 30% 

ontvangen wij gedurende de looptijd van de 

overeenkomst [of gedurende de eerste 10 jaar van de 

looptijd van de overeenkomst]. 

 

Indien de overeenkomst tijdens de eerste vijf jaar na de 

totstandkoming wordt beëindigd, moeten wij een 

evenredig deel van dit bedrag terugbetalen aan de 

verzekeraar/geldverstrekker. Terugbetaling van dit 

bedrag is niet verplicht in geval van overlijden. 

 

Interne Beloning 

De beloning van onze medewerkers bestaat volledig 

 uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons 

bedrijf marktconform en volgens de beschikbare 

indicatoren in onze branche. 

 

Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig 

aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze 

beoordeling bepaalt (mede) de hoogte van het vaste 

salaris 



Tabel 1: vergoeding aan ons kantoor bij een maandelijkse premiebetaling 

 

Product Kosten van onze 

dienstverlening 

Vermogensopbouw minimum maximum 

Beleggingsverzekering € 750 € 5000 

Levensverzekering € 750 € 5000 

Lijfrente € 750 € 5000 

Bankspaarproduct € 750 € 5000 

Bankbeleggingsproduct € 750 € 5000 

   

 

Tabel 2: vergoeding aan ons kantoor bij een koopsombetaling 

 

Product Kosten van onze 

dienstverlening 

Vermogensopbouw minimum maximum 

Beleggingsverzekering 7%- 750 7%- 5000 

Levensverzekering 7%- 750 7%- 5000 

Lijfrente 7%- 750 7%- 5000 

Bankspaarproduct 7%- 750 7%- 5000 

Bankbeleggingsproduct 7%- 750 7%- 5000 

   

 

Tabel 3: inschatting aantal uren dienstverlening naar productsoort 

 

Product Aantal uren dienstverlening 

Vermogensopbouw minimum maximum 

Beleggingsverzekering 10 uur 65 uur 

Levensverzekering 10 uur 65 uur 

Lijfrente 10 uur 65 uur 

Bankspaarproduct 10 uur 65 uur 

Bankbeleggingsproduct 10 uur 65 uur 

Koopsom: 

Beleggingsverzekering 

. 

10 uur                 

. 

65 uur 

Levensverzekering 10 uur 65 uur 

Lijfrente 10 uur 65 uur 

Bankspaarproduct 10 uur 65 uur 

Bankbeleggingsproduct 10 uur 65 uur 

   

 


