
Overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten 
Particuliere schadeverzekeringen 
Akropolis Assurantiën B.V. aan de Burg. Vening Meineszlaan 62, 
geregistreerd bij de AFM onder nummer 12005470. 

Na(a)m(en) cliënt(en)  :  
Adres :  
Postcode + Woonplaats :  
E-mail Adres :  
Post- / Bankrekeningnr. :  
 
Hierbij machtigt u Akropolis Assurantiën B.V. tot doorlopende automatische incasso van de verschuldigde periodieke 
bedragen van de door u afgenomen diensten. Deze automatische incasso wordt van kracht met de ondertekening van dit 
formulier door de ondertekening bevoegde. 

Komen overeen dat; 

U Akropolis Assurantiën B.V. opdracht geeft voor volledige inventarisatie van alle lopende 
schadeverzekeringen, u te adviseren, voor u te bemiddelen inzake alle particuliere 
schadeverzekeringen en u de komende jaren te blijven begeleiden. Akropolis Assurantiën B.V. zal met 
u een aantal fases doorlopen om tot een gedegen duurzaam advies te komen en zodoende uw 
besparingen te realiseren. 

U gaat ermee akkoord dat Akropolis Assurantiën B.V. u de volgende kosten in rekening zal brengen: 

 € 99,50 voor de inventarisatiefase en voor de adviesfase (nieuwe relatie). 
 € 49,50 voor de omzettingsfase naar abonnement (bestaande relatie). 

Na de inventarisatie en adviesfase bent u vrij te beslissen waar u het maatwerkadvies onder wenst te 
brengen. Op het moment dat het advies, incl. uw persoonlijke aanpassingen op het gegeven advies, 
wordt opgevolgd en de lopende en eventueel nieuwe verzekeringen in beheer worden genomen bij 
Akropolis Assurantiën B.V. betaalt u de kosten van het dienstverleningsabonnement naar keuze: 

 Schadeverzekeringen € 24,95 per maand 
 Levensverzekering € 29,95 per maand 
 Combiabonnement € 39,95 per maand 

De prijs voor de behandeling van een schade is € 40,- . Als de schade verhaalbaar is op een 
tegenpartij dan brengen wij onze kosten daar in rekening. Onze abonnementen zijn gericht op 
beheer. Voor de advisering en of bemiddeling van nieuwe verzekeringen hanteren wij een vast 
eenmalige bedrag van € 25,- . 

Voor akkoord in tweevoud getekend te Hoofddorp d.d. 6 januari 2012 

Financieel Adviseur verbonden aan 

Contractant 1  Contractant 2  Akropolis Assurantiën B.V. 
     

 
Dit automatische incasso formulier maakt, na ondertekening, deel uit van de overeenkomst(en) tussen u als klant en 
Akropolis Assurantiën B.V.  voor de door u als klant afgenomen diensten. Door ondertekening verklaart ondergetekende 
dat u akkoord gaat om via elektronische weg met u te communiceren, mede als de van toepassing zijnde algemene 
voorwaarden en het dienstverleningsdocument. 


