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Voorkom vervelende verrassingen

Met uw bedrijf wilt u goed voorbereid zijn op tegenslag.  
VMD Koster ondersteunt u hier graag bij. Dit begint met 
bewustwording van de risico’s die u met uw bedrijf loopt. 
Samen met u vinden we oplossingen om deze risico’s 
beheersbaar te maken. Met een verzekering bijvoorbeeld. 
Wanneer u een verzekering afsluit, zorgen wij ervoor dat 
deze nu én in de toekomst bij u past. Zo voorkomen we 
vervelende verrassingen.

Persoonlijke aandacht, deskundig en onafhankelijk advies én u 
zoveel mogelijk gemak bieden. Daar staan we voor. Onze 
adviseurs kennen uw situatie en weten wat er speelt in uw sector. 
Zo voorzien we u van advies wanneer u dat nodig heeft en bieden 
we helder inzicht in pensioenen, risicobeheer en bedrijfs ver zeke
ringen die perfect bij u passen. 

Welke informatie vindt u in deze dienstenwijzer?
Omdat wij het belangrijk vinden dat u vooraf weet wie wij zijn, 
wat onze werkwijze is en wat u van ons mag verwachten, bieden 
we u deze dienstenwijzer aan. Hierin komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Antwoord op uw financiële vragen  3
Zo ziet het verzekeringsadvies voor uw bedrijf eruit  4
Waarom adviseren wij volmachtverzekeringen? 5
NLG Verzekeringen: samen, vertrouwd, zeker 6
Specialist in pensioencommunicatie 7
Kwaliteitsgarantie van ons advies 8
Over ons 9
Belangrijk om te weten 10
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Antwoord op uw financiële vragen 

U wilt zekerheid over de financiën van uw bedrijf. Is het pensioen 
voor uw werknemers bijvoorbeeld goed geregeld? Bent u 
voldoende verzekerd als u te maken krijgt met schade door 
brand of diefstal? Wat gebeurt er als u aansprakelijk wordt 
gesteld? En hoe wordt het loon van (langdurig) zieke werknemers 
doorbetaald? Deze vragen helpen wij u graag beantwoorden.

De voordelen voor uw bedrijf
Onze adviseurs houden bij wat er speelt in uw sector en binnen 
uw bedrijf. Zo kunnen onze 70 professionals u op ieder moment 
voorzien van gedegen advies en bieden we inzicht in pensioenen, 
risicobeheer en bedrijfsverzekeringen. Is het hierbij handig dat 
we samenwerken met bijvoorbeeld uw accountant, boekhouder 
of advocaat? Dan doen we dat met plezier. 

 ĵ U krijgt van ons goede, heldere informatie. Zo kunt u zelf de 
juiste keuzes maken. 

 ĵ We geven u helder en compleet advies. Ook nadat u een 
product hebt gekozen. 

 ĵ Omdat we regelmatig contact onderhouden met verzekeraars, 
weten we precies welke wijzigingen voor uw verzekering van 
belang zijn. Is het verstandig om uw verzekering aan te 
passen? Dan zorgen we voor het juiste advies. 

 ĵ Bij schade verdedigen wij uw belangen ten opzichte van de 
tegenpartij en verzekeraars.

 ĵ Onze kennis en ervaring rondom risicobeheer en schade 
gebruiken we voor advies over preventie.

 ĵ Om de snelheid te verhogen, werken we bijna volledig 
digitaal, maar persoonlijk contact blijft ook onmisbaar. Uw 
bedrijf krijgt vaste contactpersonen die u en uw bedrijf goed 
kennen en die voor u rechtstreeks bereikbaar zijn.

 ĵ Meestal verzorgen wij de premieincasso. Als de premie niet 
(tijdig) betaald is, zoeken wij contact met u om de dekking te 
kunnen blijven garanderen.
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Het verzekeringsadvies voor uw bedrijf

Alle risico's voor uw bedrijf brengen we in kaart. Samen met u 
zoeken we naar de beste oplossing om met deze risico’s om te 
gaan. Vervolgens zorgen we ervoor dat alles tot in de puntjes 
geregeld is. Zo nemen we u veel werk uit handen, zodat u zich 
kunt bezighouden met waar u goed in bent. 

Waar kunt u op rekenen?
 ĵ We beginnen met een risicoinventarisatie voor uw bedrijf.
 ĵ Uit deze inventarisatie volgt een totaalbeeld van de risico’s.
 ĵ U krijgt van ons advies over welke risico’s u het beste met 

een verzekering kunt afdekken.
 ĵ Voor de verzekeringen maken we een marktverkenning 

rondom de premie en voorwaarden. We nemen een groot 
aantal verzekeraars mee in deze verkenning.

 ĵ Samen met u selecteren we de beste oplossing. Hierbij 
kijken we veel verder dan alleen de premie: we zeggen het 
dus ook als de goedkoopste verzekering niet de beste is.

 ĵ We letten erop dat u geen dubbele verzekeringen heeft en 
geen risico’s over het hoofd ziet.

 ĵ Als u een verzekering wilt afsluiten, begeleiden wij de aan
vraag, keuring en taxatie.

 ĵ De verzekeringsovereenkomst en alle correspondentie van 
de verzekeraar controleren we voor u.

 ĵ Om de polis doorlopend actueel te houden, helpen we u met:
 ĵ Periodieke risicoinventarisaties; met deze scan van de 

risico’s zien we welke verzekeringen eventueel aangepast 
moeten worden.

 ĵ Het signaleren van wijzigingen in wet en regelgeving, 
voorwaarden en premies.

Advies en begeleiding bij schade
Bij schade begeleiden we u van de eerste melding tot de schade 
volledig is afgehandeld. Dus ook bij het inschakelen van een 
expert, de keuze voor een reparateur en de uitbetaling van de 
schade. Wij verdedigen uw belangen bij de verzekeraar en de 
tegenpartij. Als blijkt dat het voordeliger voor u is om de schade 
voor eigen rekening te nemen, dan vertellen we dit op tijd. 
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Waarom adviseren wij 
volmachtverzekeringen?

De risico’s die u door ons wilt laten verzekeren, brengen wij vaak 
onder bij een volmachtbedrijf. Dit doen we omdat we hierdoor een 
betere dienstverlening kunnen bieden én we zeker weten dat u 
optimaal verzekerd bent. 

Wat doet een volmachtbedrijf?
Feitelijk doet een volmachtbedrijf precies hetzelfde als een verze
keraar: offertes uitbrengen, verzekeringen accepteren, polissen 
opmaken, premies incasseren en schades afwikkelen. Wij hebben 
volmachten bij de meeste (grote) verzekeraars. De verzekeraar die 
de volmacht heeft verleend, blijft de risicodrager. U heeft dezelfde 
zekerheid als wanneer de verzekering rechtstreeks bij de verze
keraar wordt afgesloten. Op www.nlg-verzekeringen.nl en in het 
AFMregister kunt u zien voor welke verzekeraars ons volmacht
bedrijf NLG Verzekeringen als gevolmachtigd agent optreedt. 

Wat is het voordeel van een volmachtverzekering?
 ĵ Alle zaken worden direct binnen ons eigen bedrijf geregeld: 

korte lijnen en snelle afstemming van verzekeringszaken.
 ĵ De polis wordt sneller opgemaakt en de kans op fouten is veel 

kleiner: er zijn geen onnodige overdrachten meer.
 ĵ Deskundige en snelle schadeafwikkeling door onze eigen 

schadeafdeling: de adviseurs op de schadeafdeling hebben 
veel meer bevoegdheden om een schade af te handelen.

 ĵ Het combineren van producten van verschillende verzekeraars in 
één pakket: hiermee zijn de beste oplos singen van deze verzeke
raars te combineren zonder onnodige administratieve rompslomp.

 ĵ Een wijziging van de verzekeraar binnen de volmacht is 
eenvoudig te regelen: er zijn dus geen drempels om steeds de 
beste verzekeraar voor het risico te kiezen.

 ĵ Meer mogelijkheden voor maatwerk.
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NLG Verzekeringen:  
samen, vertrouwd, zeker

Ons eigen volmachtbedrijf Groene Hart Assuradeuren gaat per 
2020 op in NLG Verzekeringen. Dit is een samenwerkingsverband 
van een aantal NLGleden, waaronder VMD Koster. Door samen 
te werken, kunnen we de beste service bieden. Alle zaken worden 
direct bij de vertrouwde adviseur afgehandeld. Omdat we van 
veel verzekeraars een volmacht hebben, bent u met een verze
kering bij NLG Verzekeringen zeker van een uitstekende dekking 
en scherpe premie. 

NLG Volmacht en NLG Arbo
Samen met andere advieskantoren zijn we bovendien 
aandeelhouder in NLG Volmacht en NLG Arbo. U profiteert 
hiervan doordat wij u ook op het gebied van verzuim en inkomen 
volledig kunnen ontzorgen, bijvoorbeeld met onze eigen 
arbodienst.

Waarom werkt VMD Koster samen binnen NLG?
NLG is een samenwerking van VMD Koster met twaalf andere 
adviseurs in Nederland. Door deze samenwerking kunnen wij 
met verzekeraars onderhandelen over verbeterde voorwaarden 
en scherpe premies. Met ruim 700 medewerkers zijn wij de 
grootste MKBadviseur van Nederland. De NLGleden vertegen
woordigen samen meer dan 500 miljoen euro aan premie. Ook 
investeren we samen in goede automatisering en delen we 
kennis met elkaar. 
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Specialist in pensioencommunicatie

Wilt u de collectieve pensioenregeling voor uw personeel 
opzetten, afsluiten en verlengen? Dan helpen we u hier graag bij. 
U wordt stap voor stap begeleid in het pensioenadviestraject en 
u krijgt voldoende informatie om zelf keuzes te maken. Goed om 
te weten: de kosten zijn vooraf altijd helder. 

Het in begrijpelijke taal vertellen wat een pensioenregeling of 
verandering inhoudt, is onze specialiteit. Hierbij geven we de 
werknemer ook handvatten, zodat die controle krijgt over zijn of 
haar eigen financiële situatie.

Pensioenadvies voor werkgevers
Als pensioenadviseur hebben we een duidelijke rol en bieden we 
toegevoegde waarde bij pensioenadvies, het beheer van de 
pensioenregeling en pensioencommunicatie: we staan naast u 
als werkgever. Dit begint met een goede inventarisatie. Zo kijken 
we bijvoorbeeld naar de toekomstverwachting van uw bedrijf, 
welke lasten u zelf kunt dragen en wat branchegenoten aan
bieden. Daarna gaan we samen op zoek naar een passende 
pensioenregeling die voldoet aan uw wensen.

U kunt erop rekenen dat het pensioen op de juiste manier binnen 
uw bedrijf wordt geïmplementeerd en uitgevoerd. Als pensioen
adviseur proberen we u zo veel mogelijk te ontlasten en te 
ontzorgen. Hierbij vinden we het belangrijk dat de werknemer 
goed begrijpt wat er nu precies is geregeld en wie wat betaalt. De 
praktijk leert dat pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde op 
deze manier goed op waarde wordt geschat en gewaardeerd.
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Kwaliteitsgarantie van ons advies

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) staan 
wij geregistreerd onder nummer 27319649. We staan onder toe
zicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons kantoor is 
ingeschreven in het Wftregister onder nummer 12017952. Het Wft
register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl). 

Ons kantoor is lid van Adfiz, de branchevereniging voor onafhan ke
lijke financiële en assurantieadviseurs. Als lid van Adfiz hebben wij 
de Onafhankelijkheidscode en de Integriteitcode onder schreven, 
deze kunt u vinden op www.adfiz.nl. Ons kantoor is ook 
aangesloten bij:

 ĵ Federatie Financiële Planners (FFP)
 ĵ Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)
 ĵ Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde 

Assurantiebedrijven (NVGA) 
 ĵ Register Pensioen Adviseur (RPA) 

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij organisaties die van hun 
leden een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel 
voor het advies, als voor de wijze van advisering en de manier 
waarop we de vakkennis van onze medewerkers op peil houden. 

Samenwerking binnen NLG 
Binnen NLG werken we samen met twaalf andere assurantie
kantoren. Hiermee hebben we een landelijke dekking voor grote 
doelgroepen of bedrijven. Onze inkoop en productontwikkeling 
hoort hierdoor bij de top10 van Nederland.

Onze positie ten opzichte van aanbieders
Op geen enkele wijze zijn we gebonden aan een bepaalde aan
bieder van financiële producten. Om een geschikt aanbod voor u 
te vinden, vergelijken we een groot aantal verzekeringen van 
verschillende aanbieders met elkaar. Er zijn geen eigendoms
belangen tussen ons en de aanbieders van financiële producten. 
De aandelen van ons bedrijf zijn in eigendom van de directie van 
VMD Koster Groep B.V.
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Over ons

Midden in de Randstad is VMD Koster verzekeringen een groot 
adviesbedrijf op het gebied van risicobeheer, schade en 
inkomensverzekeringen, pensioenen en hypotheken. We zijn 
onafhankelijk van verzekeraars en banken. Bij ons staat u, onze 
klant, centraal. Onze cliënten geven we advies door actief risico
management. Hierbij maken we optimaal gebruik van goede 
analysetools. 

De zusterbedrijven Groene Hart Assuradeuren, NLG Verzekeringen, 
NLG Volmacht, NLG Arbo en Freek Hypotheek in Alphen aan den 
Rijn, Bodegraven en Utrecht vallen – net als VMD Koster 
verzekeringen –onder VMD Koster Groep B.V. 

Risico’s helder in beeld
VMD Koster brengt voor bedrijven, ondernemers en particulieren 
(financiële) risico’s helder in beeld. Wij analyseren, adviseren en 
helpen bij het voorkomen van risico's. Voor risico’s die u niet kunt 
of wilt dragen, zoeken we een oplossing. Vaak in de vorm van een 
verzekering. Zo helpen we u vervelende verrassingen te voorkomen.

Contact met VMD Koster 
Onze kantoren zijn op werkdagen geopend van 8:30 tot 17:30 
uur. Ons telefoonnummer is 0172  611 116. Mailen kan naar 
info@vmdkoster.nl. U vindt ons op de volgende adressen: 

Alphen aan den Rijn
Baronie 6066 
2404 XG Alphen aan den Rijn 

Bodegraven
Julianastraat 50 
2411 CV Bodegraven  

Utrecht (op afspraak)
Middenburcht 136
3452 MT Utrecht  

Postadres
Postbus 331 
2400 AH Alphen aan den Rijn
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Belangrijk om te weten

Werkwijze bij complexe producten
Voor complexe producten, zoals pensioenen en arbeids onge
schiktheidsverzekeringen, is onze dienstverlening onderverdeeld 
in oriëntatie, advies, bemiddeling en nazorg. Vooraf wordt u 
geïnformeerd over wat deze onderdelen precies inhouden, zodat 
u zelf kunt kiezen wat wij wel en niet voor u gaan doen. 

In de dienstverleningsdocumenten vindt u informatie over de 
hoogte van onze advies en bemiddelingskosten op het gebied 
van pensioenen en levensverzekeringen, hypotheekadvies en de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. U kunt de dienst verlenings
documenten downloaden via www.vmdkoster.nl/dvd.

Onze beloning
Bij schadeverzekeringen ontvangen wij meestal een beloning op 
basis van provisie. Van de verzekeringsmaatschappij waar uw 
verzekering gesloten is, ontvangen we dan een vergoeding die 
onderdeel vormt van de premie. Als u wilt, kunnen wij u aan
geven wat het karakter en de hoogte hiervan is. Sommige van 
onze diensten, zoals advies over pensioenen en arbeids onge
schiktheidsverzekeringen, verlenen we op basis van een 
abonnement. Ook beloning op basis van een vaste vergoeding of 
een uurtarief is mogelijk. Dit doen we echter nooit zonder dat dit 
vooraf met u is besproken en vastgelegd. Nooit een vervelende 
verrassing dus.

Betalen van de premie
U kunt uw verzekeringspremies via ons kantoor betalen of 
rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Per polis maken 
wij hierover afspraken met u. Als u de premies via ons betaalt, 
heeft u direct aan uw betalingsverplichting voldaan. De premie
betaling loopt meestal via VMD Koster. Als er een betalings
probleem is, dan zien wij het als eerste. Zo kunnen we samen 
met u naar een oplossing zoeken. We willen voorkomen dat er 
geen dekking meer is. Want als betaling uitblijft, zal de 
verzeke raar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Dit kan 
gevolgen hebben voor (lopende) schadeclaims.
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Als de premie niet betaald wordt, kunnen de hieruit voort
vloeiende (gerechtelijke) kosten voor uw rekening komen. Mocht 
deze situatie zich voordoen, dan waarschuwen wij u tijdig. 

Wat als u een klacht heeft?
Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u naar volle tevre den heid 
van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat 
ergens door ons fouten worden gemaakt. Als u een klacht hebt, 
verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na 
ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op om een 
oplossing te zoeken. Alle klachten worden door de klachten
coördinator behandeld. Wilt u nadere informatie over onze 
interne klachten procedure, dan kunt u deze bij ons opvragen. 
Indien uw klacht naar uw inzicht niet afdoende behandeld wordt, 
dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (Kifid). Dit kan via de website www.kifid.nl. 

Wat als u de klantrelatie wilt beëindigen?
Wanneer u de relatie met ons wilt beëindigen, kunt u de verzeke
ringen per eerstkomende contractsvervaldatum opzeggen of 
tussentijds overschrijven naar een andere adviseur. Hierbij moet 
de daarvoor geldende opzegtermijn in acht worden genomen. Ook 
wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. 
Daarna eindigt onze zorgplicht voor de betreffende verzekering.

Aansprakelijkheid 
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheids verzekering 
met een limiet van € 10 miljoen. Deze verzekering geeft binnen de 
grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband 
houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Wij vinden uw privacy heel belangrijk
Uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen, is onze 
verantwoordelijkheid. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van 
de privacyregelgeving. We zijn transparant over de soorten 
gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie 
wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw 
eigen gegevens. In ons privacy statement informeren wij u hierover. 
U kunt dit nalezen via www.vmdkoster.nl/privacy-statement. 
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