
          

 

 

 

Dienstenwijzer Geertsma Assurantiën BV 

 

In deze dienstenwijzer leggen wij u uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.   

 

Wie zijn wij? 

Bij Geertsma vinden we het belangrijk om een goede 

band op te bouwen met onze klanten. Alleen als we onze 

klanten kennen, weten we welke verzekeringen ze nodig 

hebben, welke hypotheek bij hen past en met welk 

spaar- of beleggingsplan ze hun kapitaal kunnen 

opbouwen. 

Naam en adresgegevens 

Geertsma Assurantiën BV  

Eigen Haard 33 

8561 EX BALK 

 

Ons postadres is: 

Postbus 68 

8560 AB Balk 

 

Handelsnamen 

 

Naast Geertsma Assurantiën BV zijn ook Ameland 

Verzekeringen en  Agrarisch verzekerd  Noord Nederland 

onze handelsnamen.  

 

Bereikbaarheid 

 

U kunt ons op diverse manieren bereiken: 

 

Telefoon: 0514-603360  

Bij spoed buiten kantoortijden: 06-15389683 

Via whatsApp: 06-36545259 

E-mail: info@geertsma.frl 

Internet: www.geertsma.frl 

 

Natuurlijk kunt u ons op ons kantoor bezoeken Op 

werkdagen zijn wij geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

 

Daarnaast kunt u een afspraak maken met één van onze 

adviseurs bij u thuis. Eventueel kan dit ook buiten 

kantoortijden. 

 

 

 

 

 

 

Onze communicatie met u voeren wij in het Fries of 

Nederlands en kan op verschillende manieren plaats 

vinden: schriftelijk, per e-mail, telefonisch of in een 

persoonlijk gesprek. Wij horen graag uw voorkeur. 

 

Lidmaatschappen en registraties 

 
Ons kantoor is bij verschillende organisaties 

geregistreerd. De belangrijkste zijn: 

 

• AFM 

• KvK 

• Kifid 

 

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

 

De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht 

op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, 

beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij 

de AFM geregistreerd onder nummer 12009552. Voor 

vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt 

Financiële Markten via telefoonnummer 099-54005400. 

 

Kamer van Koophandel (KvK) 

 

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

staan wij geregistreerd onder nummer 01060656 

 

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 

 

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst 

te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze 

dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, 

dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut 

Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons aansluitnummer 

bij kifid is 300.006141. 

 

 

 

 

 

https://geertsma.frl/verzekeringen/
https://geertsma.frl/hypotheken/
https://geertsma.frl/regiobank/
mailto:info@geertsma.frl
http://www.geertsma.frl/
http://www.afm.nl/


Onze dienstverlening 

 
Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en 

te bemiddelen in financiële producten en diensten van 

diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij 

u van dienst kunnen en mogen zijn. 

 

Particuliere schadeverzekeringen 

Vrijwel iedereen heeft wel één of meer 

schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering 

van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook 

behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen 

tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld 

brand, diefstal of aansprakelijkheid. 

 

Zakelijke Schadeverzekeringen 

Heeft u een onderneming dan heeft u vrijwel zeker één 

of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de 

verzekering van het bedrijfspand of de inventaris.   

Wellicht hebt u behoefte aan schadeverzekeringen die 

uw bedrijf beschermen tegen financiële schade die 

ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of 

aansprakelijkheid. Ook kunnen we u begeleiden bij 

verzekeringen ten behoeve van u en uw personeel. 

Denkt u bijvoorbeeld een zorg-, arbeidsongeschiktheids- 

en ongevallenverzekeringen en 

ziekteverzuimverzekeringen.  Wij hebben de 

bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen 

op het gebied van schadeverzekeringen. 

 

Levensverzekeringen en uitvaartverzekeringen 

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een 

eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot 

complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. 

Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de 

schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van 

levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om 

te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen. 

 

Banksparen 

Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. 

Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw 

hypotheek of het opbouwen van uw pensioen. Wij 

beoordelen graag met u of banksparen, in de vorm van 

sparen of beleggen, geschikt is voor u. 

 

Hypothecair krediet 

Bij het afsluiten van een hypotheek komt heel wat 

kijken. U gaat veelal een langdurige verplichting aan, 

soms wel 30 jaar. Wij begeleiden u bij het gehele proces 

van zoeken en afsluiten van de hypotheek die bij u past. 

Omdat gebeurtenissen als overlijden, 

arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen de 

betaalbaarheid van uw hypotheek in gevaar kunnen 

brengen, bespreken en analyseren we ook deze risico’s 

 

 

Consumptief krediet 

Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te 

staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in 

een andere stad en voor het woon-werkverkeer een 

auto moet aanschaffen. De financiering van een 

dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld 

door het afsluiten van een krediet. Wij hebben de 

bevoegdheid u te adviseren op het gebied van 

consumptief krediet. Wij geven u dus een advies over 

het krediet én de verstrekker van het krediet die naar 

ons oordeel goed past bij uw wensen. Op uw verzoek 

kunnen wij u ook adviseren via welke bemiddelaar u dit 

krediet vervolgens daadwerkelijk zou kunnen sluiten. U 

kunt er ook voor kiezen om het krediet rechtstreeks bij 

de betreffende verstrekker van het krediet te sluiten. 

Hiervoor dient de verstrekker van het krediet dan wel 

rechtstreekse contacten met consumenten te voeren. 

 

 

Betaalrekeningen    

Een betaalrekening is een product waarmee u geld kunt 

aanhouden en girale betalingen kunt doen en 

ontvangen. Wij kunnen voor u bemiddelen in het 

afsluiten van betaalrekeningen. 

  
Spaarrekeningen  

Sparen kunt u op vele manieren doen. Denk aan sparen 

bij uw eigen bank of via een internetspaarrekening met 

een overwegend hogere rentevergoeding. Door alle 

voor- en nadelen van de diverse spaarvarianten helder 

voor u uiteen te zetten kunt u gemakkelijker een keuze 

maken.  

  
Zakelijke financiering 

Een bedrijf heeft soms behoefte aan meer liquiditeiten 

of er is vermogen nodig om een bedrijf te starten. Wij 

kunnen met u de mogelijkheden voor een zakelijke 

lening bekijken. 

 

Hoe komen wij tot een advies? 

 
Adviesvrij 

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om 

financiële producten bij één of meer financiële 

instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in 

onze advisering. Alleen voor betaal- en spaarproducten 

bemiddelen wij uitsluitend voor RegioBank. 

 

Ondernemersvrijheid 

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een 

verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang 

of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u 

te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat 

hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. 

 

Keuze van aanbieders 



De markt kent veel aanbieders van financiële producten 

en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen 

verschillende financiële producten. Wij hebben een 

selectie gemaakt van de maatschappijen waar we zaken 

mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt op basis 

van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte 

van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de 

voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich 

opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. 

Op uw verzoek geven we u een overzicht van de 

maatschappijen waarmee wij zaken doen. 

 

Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel 

product, dan onderzoeken wij eerst of een product van 

één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet 

aan uw wensen. 

 

Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer 

specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen 

geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder 

op de markt van financiële producten gaan zoeken. In 

dat geval melden wij u dit vooraf.  

 

Alleen voor de producten betalen en sparen is ons 

kantoor gebonden bemiddelaar, dat wil zeggen dat wij 

uitsluitend bemiddelen voor RegioBank. Dit geldt niet 

voor lijfrentesparen en banksparen. 

 

 

Hoe worden wij beloond?  
 

Alle medewerkers werken op basis van een vast salaris 

en worden dus niet variabel beloond.  Voordat wij een 

overeenkomst met u sluiten bespreken wij met u op 

welke wijze u ons beloont. Dit kan op de volgende 

manieren: 

 

Provisie 

Voor een eenvoudige schadeverzekering ondergebracht 

bij een verzekeringsmaatschappij ontvangen wij voor het 

adviseren en bemiddelen een kostenvergoeding in de 

vorm van provisie. De provisie is onderdeel van de 

premie die bij u in rekening wordt gebracht.  

 

Uurtarief of vaste prijs 

De kosten van onze advies-, bemiddelings-, en nazorg 

werkzaamheden brengen wij op basis van een vast 

bedrag per afgenomen dienst bij u in rekening. Hiervan 

ontvangt u van ons een factuur.  

 

Contributie 

Bij deze vorm worden de kosten van onze advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden (eventueel in termijnen) 

bij u in rekening gebracht, hiervan ontvangt u van ons 

een factuur. De kosten voor onze nazorgwerkzaamheden 

worden jaarlijks (dit kan eventueel in termijnen) bij u in 

rekening gebracht. Hierbij bent u verzekerd van directe 

ondersteuning wanneer u dat nodig heeft, zonder 

bijkomende kosten. 

De gekozen wijze van betaling wordt vastgelegd in een 

overeenkomst. 

 

Wij vragen ook iets van u 

 
Wij vragen ook iets van u 

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten 

optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een 

aantal zaken van u. 

 

Juiste en volledige informatieverstrekking 

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie 

die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, 

vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons 

regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn 

in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven 

hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van 

u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij 

u geven. 

 

Totaalbeeld 

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken 

met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als 

alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u 

bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en 

ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te 

kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een 

totaalbeeld te hebben. 

 

Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden 

maken op een bepaald risico omdat wij konden denken 

dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u 

mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld 

van uw financiële dienstenpakket. 

 

Wijzigingen doorgeven 

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over 

wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed 

kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt 

u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een 

huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt 

worden. 

 

Informatie doornemen 

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst 

verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie 

zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij op 

basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden. 

 

Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij 

denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op 

bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. 

Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te 

nemen en ons zo nodig te raadplegen. 

 

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere 



contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of 

deze zijn opgesteld conform uw wensen. 

Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. 

 

Persoonsgegevens 
 

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten 

te behartigen, zullen wij u om een aantal 

persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee 

om.  

 

Als u een klacht heeft 
 

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële 

diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten 

maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.  

  

Eerst de klacht kenbaar maken. Indien u een klacht 

heeft, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de 

directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen 

wij uw klacht snel kunnen verhelpen.  

  

Daarna eventueel naar het klachteninstituut. Indien wij 

er samen niet uitkomen, kunt u zich met uw klacht 

wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (KiFiD), een onafhankelijke stichting die 

uw klacht verder zal beoordelen.  

  

U kunt u hiervoor wenden tot: Stichting 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 

Postbus 93257 2509 AG Den Haag Telefoon: 0900-

3552248 

 

Wat kunnen wij nog meer voor u doen? 

 
Wij vertrouwen erop dat deze dienstenwijzer u 

voldoende inzicht en vertrouwen heeft gegeven in onze 

dienstverlening en werkwijze. Hebt u vragen, aarzel dan 

niet om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u 

graag van dienst. 


