Dienstverleningsovereenkomst
Advies & Bemiddeling Direct Ingaand Pensioen
Waarom een dienstverleningsovereenkomst?
Wij vinden het van belang om duidelijke afspraken met u te maken over onze dienstverlening. In deze
dienstverlenings-overeenkomst bevestigen wij de afspraken over de werkzaamheden die wij in opdracht van
u verrichten (of al verricht hebben). Op basis van deze afspraken brengen wij u een vergoeding voor onze
werkzaamheden in rekening. Een uitgebreide toelichting op de dienstverlening van Klap b.v. vindt u terug in
onze Dienstenwijzer Pensioen Collectief, welke u heeft ontvangen en tevens terug te vinden is op www.klap.com.

Gegevens
Naam werkgever:
BV

NV

CV

VOF

Eenmanszaak

Naam contactpersoon:
De heer

Mevrouw

Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
E-mailadres:

Naam werknemer:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en plaats:
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Telefoonnummer:
E-mailadres:

Dienstverlening Advies & Bemiddeling
•

De werkzaamheden inzake advies en bemiddeling direct ingaand pensioen houdt in dat wij de werknemer, in
opdracht van de werkgever, begeleiden bij de keuze van het product en de verzekeraar voor aankoop van een
direct ingaand pensioen. Naast de mogelijkheid om een vast gegarandeerd pensioen aan te kopen, nemen
wij – indien relevant - ook mee de mogelijkheid om (deels) variabel pensioen aan te kopen ivm de optie van
doorbeleggen na de pensioendatum.

•

Het advies-en bemiddelingstraject voor aankoop direct ingaand pensioen verloopt via emails en (telefonische)
contacten.

•

Klap draagt zorg voor de administratieve afhandeling richting de verzekeraar middels het insturen van het
aanvraagformulier.

•

Voor de goede orde bevestigen wij dat op Klap geen zorgplicht rust bij en na totstandkoming van de polis
direct ingaand pensioen. Bij keuze voor (deels) variabel pensioen rust de zorgplicht op de verzekeraar voor o.a.
de samenstelling van de beleggingen. In het geval de werknemer kiest voor (deels) variabel pensioen o.b.v.
doorbeleggen, is de verzekeraar verantwoordelijk, aan de hand van o.a. het risicoprofiel van de werknemer,
voor de keuze die de werknemer kan maken.

Vergoeding voor onze dienstverlening
Als pensioenadviseur vinden wij het belangrijk transparant vooraf de kosten voor onze werkzaamheden inzichtelijk
zijn. Alle werkzaamheden die wij verrichten ten behoeve van de advisering over en totstandkoming van de polis
direct ingaand pensioen, vinden plaats op basis van een vergoeding die wij direct bij u in rekening brengen, wij
worden dus niet beloond middels provisie of anderszins door verzekeraars.
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Tarieven

/ Advies

Bemiddeling en advies
Vaste fee €800
•

Onze fee brengen wij bij de werkgever als opdrachtgever in rekening

•

De vergoeding voor onze dienstverlening is vrijgesteld van BTW

•

Klap b.v. zal het tarief jaarlijks aanpassen overeenkomstig de stijging van de CBS loonindex

Ondertekening
De ondergetekende verklaart ontvangen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud van deze
dienstverlening-sovereenkomst en de toepassing van de Algemene Voorwaarden op alle werkzaamheden van
Klap b.v.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door:
Werkgever

Klap b.v.
			

Plaats:
Datum:
Naam:
Handtekening:

Mogelijkheid elektronisch ondertekenen
Door in het onderstaande tekstvak het woord “AKKOORD” te typen, geef ik
opdracht tot sluiting van deze verzekering en verklaar ik dat het woord “AKKOORD”
een geschreven handtekening vervangt.
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