
 

Hoe worden wij beloond? 

 
Om onze afhankelijkheid ten opzichte van verzekeraars, banken en overige financiële instellingen 

optimaal aan u te tonen, kiest Van Sonnen Assurantiën ervoor om alleen rechtstreeks door u als 

eindklant beloond te worden. Alle verzekeringen welke via onze bemiddeling tot stand komen, zijn 

geheel provisie vrij. 

 
Onze beloning bestaat uit een drietal componenten, te weten: 

 
Abonnement. 

 
De klant betaalt hiervoor aan Van Sonnen Assurantiën een van te voren afgesproken maandelijkse 

vergoeding, welke te onderverdelen is in een drietal varianten: 

 
Servicepakket Particulieren 

Onder dit servicepakket vallen alle private schadeverzekeringen, waarbij u kunt denken aan: 

Woonhuis, inboedel, kostbaarheden, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, auto, oldtimer, motor, 

(brom)fiets, doorlopende reis, caravan, pleziervaartuig en gezinsongevallen. 

 
U kunt kiezen om het abonnement te betalen: 

• Per maand à € 25,- of 

• Per jaar à € 260,- 

 
Bij uw keuze voor jaarbetaling ontvangt u dus € 40,- korting! 

 
Servicepakket ZZP 

Onder dit servicepakket vallen alle zakelijke schadeverzekeringen, waarbij u kunt denken aan: 

(bestel)auto, Vrachtauto, WEGAM, Eigen vervoer, Goederen / transport, Werkmaterieel, 

Arbeidsongeschiktheid, (beroeps / bestuurders / bedrijfs) aansprakelijkheid, Milieuschade, CAR, 

Bedrijfsgebouw, Inventaris / goederen, Glas, Bedrijfsschade, Geld, Elektronica en Rechtsbijstand. 

 

U kunt kiezen om het abonnement te betalen: 

• Per maand à € 50,- of 

• Per jaar à € 550,- 

 
Bij uw keuze voor jaarbetaling ontvangt u dus € 50,- korting! 

 
Wanneer u zowel het Abonnement ZZP als Abonnement Particulier bij ons afneemt, betaalt u: 

• Per maand à € 60,- of 

• Per jaar à € 660,- 

 
Bij uw keuze voor jaarbetaling ontvangt u dus € 60,- korting! 

 
Servicepakket Bedrijven (met maximaal 5 personeelsleden) 

Onder dit servicepakket vallen alle zakelijke schadeverzekeringen zoals omschreven bij het 

Servicepakket ZZP met daarbij de extra uitbreidingen: 

Ziekteverzuim, collectieve ongevallen, WGA Eigen Risico, WIA (zowel hiaat als excedent), WGA gat, 

Bedrijfsvoertuigen t.b.v. personeel. 

 
U kunt kiezen om het abonnement te betalen: 

• Per maand à   € 125,- of 

• Per jaar à € 1375,- 

 
 

Bij uw keuze voor jaarbetaling ontvangt u dus € 125,- korting! 

 
Voor iedere extra medewerker bedraagt het maandelijkse abonnement € 10,- 



Indien zich in het verzekeringspakket een verzuimverzekering bevindt, wordt een deel van de 

abonnementsvergoeding toegedeeld aan deze verzekering volgens onderstaand schema. Over de 

vergoeding ten behoeve van deze verzekering is geen assurantiebelasting verschuldigd. 

Aantal medewerkers: Abonnementsbedrag van verzuimverzekering: 

1 tot en met 5 € 10,- per maand / € 110,- per jaar 

6 tot en met 10 € 15,- per maand / € 165,- per jaar 

11 tot en met 20 € 20,- per maand / € 220,- per jaar 

 
Voor een collectieve ongevallenverzekering bedraagt de vergoeding binnen het abonnement € 5,- 

per maand / € 55,- per jaar. Ook over deze vergoeding is geen assurantiebelasting verschuldigd. 

 
In geval van een schade, waarbij u niet aansprakelijk bent en toch schade heeft geleden, zullen wij 

graag het verhaal van deze schade voor u plegen. Voor het plegen van dit verhaal maken wij 

kosten. Deze kosten brengen wij in rekening bij de tegenpartij. In het geval dat de tegenpartij 

aangeeft niet conform onze rekening te betalen, of niet in verhouding tot de verrichte 

werkzaamheden, dienen wij samen met u een afspraak te maken over de ontbrekende vergoeding 

voor dit verhaal. 

 
Voor het abonnement geldt voor particulieren en ZZP’ers een contractsperiode van 1 jaar en is na 

die periode tussentijds opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Voor het 

abonnement voor bedrijven geldt een contractsperiode van 3 jaar met een opzegtermijn van 1 mnd 

 
Vaste dossier vergoeding 

 
Wij bieden een aantal producten en diensten aan op basis van een vaste dossiervergoeding. Voor 

ieder product kunnen wij u plaatsen bij diverse aanbieders. 

 
Product / dienst Aard van onze dienst Vaste dossier vergoeding 

Uitvaartverzekering (Per verzekerde) Advisering + Bemiddeling € 75,- 

Studiesparen/sparen kinderen 

(Per aanvraag) 

Advisering 

Bemiddeling 

€ 100,- 

Levens-/lijfrenteverzekering /bankproduct 

aanvraag of voortzetting (Per aanvraag) 

Advisering 

Bemiddeling 

€ 250,- 

Direct ingaande lijfrente 

(Verzekeringsproduct of bankproduct) 

Advisering 

Bemiddeling 

€ 200,- 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering, 

Invaliditeitsverzekering 

Advisering 

Bemiddeling 

€ 450,- 
€ 195,- bij Execution Only 

Overlijdensrisicoverzekering Advisering+ Bemiddeling € 200,- 

Pensioen Via een onafhankelijk 

hypotheekadviseur 

Vergoeding conform 

tarief adviseur 

Hypotheek Via een onafhankelijk 

hypotheekadviseur 

Vergoeding conform 

tarief adviseur 



 
 

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om het bedrag in één keer te betalen, bieden wij de 

mogelijkheid tot termijnbetaling. Hiervoor geldt echter een opslagpercentage van 10%. 

 
Kiest u hiernaast ook voor een Abonnement Particulier, dan zal voor de nazorg van deze producten 

geen extra urendeclaratie gelden. U kunt hierbij denken aan: 

 
✓ Periodieke jaarruimte berekening 

✓ Herbeoordeling risicoprofiel 

✓ Aanpassing wensen en doelen 

✓ Echtscheiding 

✓ Verandering woonsituatie 

✓ Overlijden 

 

Houdt u hierbij rekening dat wij samen met u minimaal eens in de 3 jaar een update gesprek zullen 

voeren om te toetsen of uw verzekeringen nog passend zijn. 

 
Wanneer u ons niet in de gelegenheid stelt voor dit update gesprek, komt alle aansprakelijkheid 

jegens Van Sonnen Assurantiën te vervallen. Wij worden dan immers niet door u in de 

gelegenheid gesteld om uw verzekeringspakket te toetsen op eventuele onvolkomenheden. 

 
Uiteraard stellen wij u per brief op de hoogte wanneer onze aansprakelijkheid komt te vervallen. 


