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Samenwerkingsovereenkomst Beursmakelaardij 

Deze overeenkomst wordt gesloten door: 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Kampen Assurantiemakelaars B.V., 
gevestigd te Hoorn aan de Boedijnhof 153 (1628 SH): 'wij',  

en  

Het bedrijf _________________________________________________________________________, gevestigd te 
_____________________________ aan de ____________________________ verder te noemen: 'u' 

hierna gezamenlijk ook te noemen: ‘partijen’, 

Partijen nemen het volgende in overweging: 

• U heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ons; 

• In het kader van onze samenwerking kunt u bemiddelen in schadeverzekeringsproducten van meer
dan 100 aanbieders van financiële producten; 

• U wenst echter ook gebruik te maken van onze beursmakelaardij; 

• Daarop is deze aanvullende samenwerkingsovereenkomst Beursmakelaardij van toepassing; 

• Deze overeenkomst vormt een aanvulling op onze algemene samenwerkingsovereenkomst; 

• In deze overeenkomst leggen wij vast wat u en wij, op het gebied van beurspolissen over en weer
van elkaar mogen verwachten. 
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U en wij spreken het volgende met elkaar af: 

1. Uw dienstverlening
1.1 Als adviseur zult u uw werkzaamheden steeds uitvoeren als een zorgvuldig adviseur en neemt u 

bij de uitvoering van uw werkzaamheden de voorwaarden, instructies en handleidingen in acht 
die, fysiek of digitaal, door of namens de makelaar/verzekeraar ter beschikking worden 
gesteld. Tevens verklaart u het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet 
op het financieel toezicht (Wft), het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo), 
de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), en de Wet ter voorkoming van 
witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft), strikt te zullen naleven. 

1.2 U zult uw bedrijfsvoering, organisatie en processen zo inrichten dat de kwaliteit van uw 
dienstverlening aan uw (potentiële) klant is gewaarborgd. 

1.3 U zult maatregelen treffen zodat persoonsgegevens die door u worden verwerkt niet door 
derden kunnen worden ingezien of gebruikt. Medewerkers van uw kantoor worden niet 
aangemerkt als derden.  

1.4 Op het eerste verzoek daartoe van de toezichthouder of de aanbieder zult u onverwijld en 
volledig inzage verschaffen in de adviesdossiers van uw (potentiële) klanten. 

1.5 Bij verval van de vereiste vergunning kunnen partijen deze overeenkomst per onmiddellijke 
ingang opzeggen. U dient zorg te dragen voor een adequate portefeuilleoverdracht aan een 
andere adviseur die beschikt over de vereiste vergunningen en registraties. 

2. Identificatie
2.1 Voor aanvang van uw werkzaamheden voor een (potentiële) klant zult u een 

cliëntenonderzoek instellen. Het is hierbij van belang om ook de zogenaamde UBO van de 
klant vast te leggen. 

3. Informatieverstrekking en -inwinning
3.1 Voor het aangaan van een beursverzekering is het verstrekken en inwinnen van de juiste 

informatie aan en bij de klant van groot belang. Wij zullen u de productinformatie, -
documentatie en andere gegevens verschaffen die u nodig heeft om uw precontractuele 
informatieverplichtingen en uw advies- en bemiddelingswerkzaamheden uit te voeren en de 
verplichtingen ten aanzien van uw zorgplicht of (doorlopende) dienstverlening tegenover uw 
klanten na te komen. 

3.2 U zorgt ervoor dat informatie tijdig en volledig aan uw klant wordt overhandigd. Ook zult u bij 
uw (potentiële) klanten alle informatie inwinnen met betrekking tot diens financiële positie.  

3.3 U zult alle relevante bescheiden die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag van 
uw klant verzamelen en aan ons toezenden ter verdere behandeling. U zult de informatie die u 
van uw klant ontvangt steeds beoordelen op juistheid, volledigheid en echtheid, alvorens deze 
aan ons toe te zenden. 

4. Beoordeling en controle
4.1 Voordat u een aanvraag doet voor een beurspolis zult u zelfstandig beoordelen of, op basis 

van de alsdan bekende feiten en omstandigheden die betrekking hebben op uw klant, 
redelijkerwijs te verwachten valt dat de betreffende aanbieder de aanvraag zal honoreren. 
Indien aan u feiten en omstandigheden bekend zijn waarvan u redelijkerwijs kan vermoeden 
dat deze van invloed zijn op de beoordeling van de aanvraag door de aanbieder, dan zult u ons 
daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. 

4.2 Indien u van ons of van een aanbieder van ons informatie ontvangt die niet voor u of voor uw 
klant bestemd is, dan zult u dit per ommegaande aan ons of aan de aanbieder melden, en die 
informatie direct vernietigen.  
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5. Bepalingen met betrekking tot beloning en incasso
5.1 Uw beloning bedraagt 50% van ons provisierecht. 

Als Van Kampen Assuradeuren B.V. participeert in de polis heeft dit geen invloed op uw 
beloning. Een verlaging van de provisie, omdat u provisieloos werkt of omdat u een lagere 
premie wil realiseren voor de verzekeringnemer, komt alleen ten laste van uw beloning. 

5.2 De premiebetaling vindt per jaar plaats, in verband met de afwijkende (hogere) 
kostenstructuur van beurspolissen. 

5.3 De eventuele afmakingscourtage komt uitsluitend aan ons toe. 
5.4 U aanvaardt het betalingsrisico (het zogenaamde “delcredere”) en vrijwaart ons voor alle 

gevolgen van eventuele non-betaling door of namens de verzekeringnemer. U machtigt ons, 
indien de incasso van de premie door ons wordt verzorgd, om uw rekening-courant te belasten 
voor alle premies en kosten die onbetaald zijn gebleven. U wordt geïnformeerd als er 
betalingsachterstand ontstaat.  

6. Slotbepalingen.
6.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
6.2 Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van toepassing. U bent dus niet 

gebonden aan eventuele algemene voorwaarden die wij nu of in de toekomst hanteren. Wij zijn 
op onze beurt niet gebonden aan eventuele algemene voorwaarden die u hanteert. Tenzij wij 
hier met u schriftelijke en door beide partijen ondertekende afspraken over hebben gemaakt.  

Aldus overeengekomen te Hoorn,  

Naam tussenpersoon:  ______________________________________________________ 
Naam:  ______________________________________________________ 
Functie:  ______________________________________________________ 
VKG Agentschapsnummer: ______________________________________________________ 

Handtekening: ______________________________________________________ 
Datum:  ______________________________________________________ 

Namens: Van Kampen Assurantiemakelaars B.V. 
Naam: Danny Siau 
Functie:  Directeur Beursmakelaardij 

Handtekening: 
Datum:  2 maart 2021 
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