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A. Inleiding
De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het 

aan welke punten een assurantiekantoor mini- maal aandacht 
moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten). 

Merkelbag & Co onder andere handelend onder de naam 
Merkelbag Advies- groep is een op 1 januari 1952 opgericht 

HV te Amsterdam.

1. Algemeen

u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgege -
vens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter 
beschikking worden gesteld.

een onderzoek van de aanbiedingen van alle in Nederland 
-

rekening bren- gen;

producten;

verder te handelen.

1.  In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in 
uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf 

gerechtigd is deze niet of niet geheel te ver- goeden.

2.  
en verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar 
doorgeeft.

3.  

communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. 
-

er dan achter- heen en zullen zonodig laten corrigeren. 
4.  

e-mail aan ons te bevestigen.

E. Onze bereikbaarheid
1.  09.00  uur en 17.00  uur en 

09.00  – 16.30  uur geopend
2.  

vastleggen door het stu- ren van een email naar info@
merkelbag.nl  en/of per fax op nummer 020- 6790123 , 

3.  -
sende zaken kunt u direct contact opnemen met de 
verzekeraar.

F. De premie

instellingen.

-

doen bezitten, direct of indirect geen aandelen en hebben ook 
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instelling(en) waar uw con- tract gesloten is een kostenvergoe -

wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd 
waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht 

hierover steeds vooraf.

I. Onze kwaliteit
1.  Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder 

verplichting om te kunnen adviseren over en bemid- 

2.  Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister 
onder nummer 33161086

3.  
Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 
300.005894.

4.  

J. Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor 
te beëindigen. U kunt de desbetre�ende verzekeringsmaat -

nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat 

K. Klachten?

Onze klachtenregeling is als volgt:
1.  

beoordeeld worden door iemand anders binnen of 

2.  
klacht binnen een week.

3.  Ons streven is om binnen 3 weken na de ontvangst -

worden gegeven zal wel worden aangegeven wat 

berichtgeving zal volgen.

4.  

KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een 

Voor de behandeling van klachten geldt een klachtenregle -

merkelbagadviesgroep.nl.

(KiFiD)
 
Postbus 93257,  
2509 AG DEN HAAG
 

 

wenden.


