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Grip Assurantiën 

Van Reeuwijkstraat 48 

7731 EH Ommen 

Telefoon  085 105 1915 

Mail   info@gripassurantien.nl 

Internet  www.gripassurantien.nl  

Kifid  300.015979 

AFM  12043000 

KvK  62616609 

 

Beloning 

Grip Assurantiën informeert u graag vooraf 

over een aantal belangrijke onderwerpen.  

Aard van de dienstverlening  

Grip Assurantiën heeft de vergunning u te 

adviseren en te bemiddelen in:  

• Schadeverzekeringen Particulier en Zakelijk  

• Zorgverzekering  

• Inkomensverzekering  

• Vermogen  

Klachten 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed 

mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet 

tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te 

laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen 

om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. 

Mocht u menen dat wij niet correct op uw 

klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich 

binnen een termijn van drie maanden wenden 

tot:  

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

(Kifid) www.kifid.nl  

Postbus 93257,2509 AG Den Haag  

T 0900 – 3552248 

 

 

 

 

 

Onafhankelijk 

Grip Assurantiën is een volledig onafhankelijk 

advieskantoor. Dit wil zeggen dat er geen 

contractuele verplichting is om producten of 

diensten van bepaalde verzekeraars of andere 

financiële instellingen te kiezen. Advies van 

Grip Assurantiën is eerlijk en transparant. 

Beloningsmodel 

Grip Assurantiën handelt altijd in het belang 

van haar relatie, zal passende adviezen 

verstrekken en bemiddelt volledig 

onafhankelijk en objectief. 

De beloning voor de gedane werkzaamheden 

van Grip Assurantiën kan bestaan uit de 

volgende mogelijkheden: 

• Beloning o.b.v. provisie (door aanbieder)  

• Beloning o.b.v. 

dienstverleningsovereenkomst (door klant) 

• Combinatie van bovenstaande 

beloningswijzen  

De kosten van de werkzaamheden kunnen 

worden betaald door de financiële instelling 

waarmee wij u in contact brengen. Deze 

provisie maakt onderdeel uit van de premie 

die door de financiële instelling bij u in 

rekening wordt gebracht. Een andere 

mogelijkheid is dat wij onze kosten 

rechtstreeks bij u in rekening brengen. 

De vormen van beloning worden transparant 

kenbaar gemaakt aan onze relaties. 

Van een beheerst beloningsmodel gaan geen 

prikkels uit die kunnen leiden tot 

onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige 

behandeling van relaties. 
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Privacy beleid 

Grip Assurantiën heeft als hoofdactiviteit het 

adviseren over en het bemiddelen in 

financiële diensten en producten. Bij deze 

activiteiten worden veel persoonsgegevens 

verwerkt. 

Zorgvuldigheid 

Met de gegevens die wij van u ontvangen, 

gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben 

technische en organisatorische maatregelen 

genomen om te voorkomen dat onbevoegde 

derden kennis kunnen nemen van deze 

gegevens. Tevens geldt er een 

geheimhoudingsplicht. 

Gebruik 

Wij geven de van u ontvangen 

persoonsgegevens alleen aan derden door in 

het kader van de door u aan ons gegeven 

opdracht om bepaalde werkzaamheden voor 

u te verrichten.  

Opslag en bewaartermijn 

De persoonsgegevens worden alleen bewaard 

zolang deze nodig zijn om aan onze 

verlichtingen te kunnen voldoen. Gegevens 

die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, 

worden bewaard conform de looptijd van 

onze relatie of overeenkomst. De gegevens 

worden niet langer bewaard dan de wettelijke 

toegestane regels.  

Uw rechten 

De persoonsgegevens die uitgevraagd worden 

zijn nodig in de verwerking van een 

transparant en volledig goed advies. Uiteraard 

heeft u zelf het recht te bepalen welke 

gegevens u wel of niet verstrekt.  

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van 

de persoonsgegevens die wij van u hebben. 

Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.  

 

 

 

 

 

b) Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens 

over u onjuist in onze administratie hebben 

verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij 

stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard 

alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer 

de gegevens waarmee wij voor u werken 

correct zijn.  

c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde 

gegevens in onze administratie hebben 

geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze 

gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen 

wij in dat geval aan uw verzoek.  

d) Wij hebben hierboven aangegeven op 

welke wijze wij de van u ontvangen gegevens 

gebruiken. Mocht u op enig moment dit 

gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij 

bepaalde gegevens niet aan een bepaalde 

organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons 

dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij 

dan uiteraard voldoen.  

e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw 

gegevens door te zenden aan een derde. 

Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of 

bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij 

zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.  

f) Indien wij van derden persoonlijke 

informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van 

uw verzekeraar, accountant, bank of andere 

financieel adviseurs dan informeren wij u over 

de bron waaruit wij deze informatie hebben 

ontvangen.  

Klachtrecht 

Niet akkoord met de wijze waarop de 

persoonsgegevens worden verwerkt of hoe 

wij omgaan met deze informatie? Vriendelijk 

verzoek dan hierover contact met ons op te 

nemen. Eventueel kan er ook een klacht 

ingediend worden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens; zie 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

