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Dienstverleningsovereenkomst exclusief beheer 
Advies, bemiddeling & communicatie 

Waarom een dienstverleningsovereenkomst? 

Wij vinden het van belang om duidelijke afspraken met u te maken over onze dienstverlening. In deze 

dienstverleningsovereenkomst 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. 

Persoonlijke gegevens 

 BV  NV  CV  VOF  Eenmanszaak 

De heer Mevrouw 

Naam bedrijf: 

Naam 
contactpersoon: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer: 

Mobiel: 

E-mailadres:

Dienstverlening 

Type dienstverlening: 

Werkzaamheden: 

Advies, bemiddeling en communicatie 

Zie Dienstenwijzer Collectief Pensioen 
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Onderscheid werkzaamheden werkgever en werknemer 

Onze werkzaamheden geschieden uitsluitend op verzoek van de werkgever en deze overeenkomst is er dan ook 

één tussen Klap B.V. en werkgever. Indien Klap B.V. in verband met de pensioenregeling werkzaamheden 

verricht ten behoeve van werknemers in de regeling, dan wel gesprekken voert met werknemers in deze 

regeling, wordt dat steeds geacht te zijn gedaan als onderdeel van deze overeenkomst tussen Klap B.V.  

en werkgever. De categorie werkzaamheden bestaat slechts uit informatie richting de werknemers en 

betreft geen advies. Al onze werkzaamheden worden verricht uit hoofde van en binnen het kader van 

onze Wft-vergunning  Pensioen. 

Als pensioenadviseur vinden wij het belangrijk transparant vooraf de  kosten  voor  onze  werkzaamheden  voor 
u inzichtelijk te maken. Alle werkzaamheden die wij verrichten ten behoeve van de advisering van de

pensioenregeling en de totstandkoming hiervan 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.

Wat betekent dit voor u? 

Voor de advisering en bemiddeling van de pensioenregeling vindt u onderstaand een overzicht van de kosten 

die wij u in rekening brengen. Mocht blijken dat de afgesproken werkzaamheden het vooraf  ingeschatte 

aantal uren ver zal overschrijden, dan zullen wij hierover tussentijds contact met u hebben en de 

afspraak opnieuw met u bespreken. 

U kiest ervoor het beheer van uw pensioenregeling niet door Klap B.V. te laten uitvoeren maar om dit zelf uit 

te voeren. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het op een correcte wijze en tijdig doorgeven 

van de mutaties . Klap B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de fouten die voortvloeien uit het 

beheer van de pensioenregeling.  

Klap B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. het onjuist of te laat doorgeven van mutaties.

Tarieven / Advies 

    Advies (& inventarisatie) en bemiddeling 

Uurtarief: 

Geschatte aantal uren Tarief € per uur 

Vaste fee   € 500,- per jaar

Vergoeding voor onze dienstverlening 



3 V 2.1.0 

Tarieven / Communicatie 

Zie bijlage III in de Dienstenwijzer Collectief Pensioen voor een omschrijving van de werkzaamheden op het 

gebied van pensioencommunicatie. 

    1 t/m 50 werknemers: € 

 50 werknemers: 

 JA, ik kies voor individuele 

gesprekken.

Het aantal werknemers en het bijbehorende  tarief  worden  vastgesteld  per  ingangsdatum,  van  deze  DVO  en 

vervolgens jaarlijks per de peildatum 1 januari op basis van het aantal deelnemers in de 

collectieve pensioenregeling(en). 

• Deze dienstverleningsovereenkomst kent een looptijd gelijk aan de periode dat Klap b.v. optreedt als intermediair 

en/of adviseur van de pensioenregeling(en). 

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

• Aanvullende werkzaamheden worden apart in rekening gebracht tegen onze dan geldende uurtarieven. In alle 

gevallen worden deze kosten vooraf overlegd en pas uitgevoerd na akkoord cliënt.

Ondertekening 

De ondergetekende verklaart ontvangen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud van deze dienstver-

leningsovereenkomst en de toepassing van de Algemene Voorwaarden op alle werkzaamheden van Klap B.V.  

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door: 

Cliënt 

Plaats: 

Datum: 

Naam: 

Handtekening: 

Mogelijkheid elektronisch ondertekenen: 
Door in het nevenstaande 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. 

NEE, ik ik maak geen 

gebruik van individuele 

gesprekken.

€



Klap Verzekeringsmakelaar 

Plaats: 

Datum: 

Naam: 

Handtekening: 

Mogelijkheid elektronisch ondertekenen: 
Door in het nevenstaande 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. 

Postbus 3957 / 1001 AT Amsterdam / La Guardiaweg 84 / 1043 DK Amsterdam / 020 261 61 61 / www.klap.com 

http://www.klap.com/
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