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Geen contactgegevens?
Wie zijn wij?
Nedasco is dé financiële groothandel voor het professionele, onafhankelijke intermediair en beschikt
over een ruim en doordacht assortiment producten en diensten. Naast het aanbod van de meeste
grote en middelgrote verzekeraars heeft Nedasco exclusieve huismerkproducten en diverse nicheverzekeringen. Behalve één van de grootste volmachtbedrijven is Nedasco vooral ook een
inkoopdienstverlener. Particulieren en bedrijven kunnen via hun tussenpersoon bij ons terecht voor
een compleet aanbod van zorg, schade, leven en inkomen.
Nedasco is een onderdeel van AEGON Nederland. Gezien onze bedrijfsactiviteiten als financiële
groothandel en inkoopdienstverlener voor het professionele intermediair zijn er echter geen afspraken
met AEGON en evenmin met andere verzekeraars met betrekking tot het onderbrengen van
producten. Nedasco onderhoudt relaties met vrijwel alle grote en middelgrote schade- en
levensverzekeraars die op de Nederlandse markt actief zijn en beschikt daarnaast ook over een groot
aantal volmachten van schade- en zorgverzekeraars. Ons gehele totale assortiment aan producten
van al deze verzekeraars is voor de aangesloten tussenpersonen beschikbaar en zij kunnen daaruit
zelf hun keuze maken met het oog op de belangen van hun klanten.
Onze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens te Den Haag.
Wat doen wij?
Wij helpen u bij het zoeken naar de voordeligste autoverzekering op basis van de door u ingevulde
gegevens. Dit programma vergelijkt de aanbiedingen van een groot aantal verzekeraars die in
Nederland werkzaam zijn. U ontvangt van ons een premievergelijking en u maakt zelf de keuze voor
een verzekeraar. Onze website is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor het
opvragen van premies en voorwaarden. De geboden informatie kan niet worden opgevat als een
persoonlijk advies.
Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen een percentage van de premie van de verzekeraar bij wie u de verzekering sluit.
Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid de premies en voorwaarden van de
financiële producten (verzekeringen) van de verzekeraars kunnen vergelijken. Wij doen geen zaken
met alle verzekeraars, maar wel met een groot aantal.

Met opmaak: Markeren

Wat verwachten wij van u?
In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade
achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond
van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te
vergoeden.
Ook verwachten wij van u dat u de ontvangen stukken controleert. Controleer bijvoorbeeld of de
kentekens, uw gegevens en de dekking juist zijn. Wij controleren de polis en de premie die
verzekeraars bij u in rekening brengen niet. In het communicatietraject kunnen fouten of
misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, neem dan direct contact
met ons op via e-mailadres…...

Met opmaak: Markeren

Wat te doen bij schade?
Als u schade heeft, dient u deze aan uw tussenpersoon te melden.
Heeft u een klacht?
Als u een klacht heeft over onze werkzaamheden als intermediair, dan verzoeken wij u ons daar zo
spoedig mogelijk over te informeren op info@nedasco.nl. Na ontvangst van uw klacht nemen wij
contact met u op.
Mocht de behandeling van uw klacht een voor u onbevredigend resultaat opleveren, dan kunt u met
uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Het postadres van het Klachteninstituut is:
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
KiFiD nummer: 300.0036.56
Autowebmodule.nl
Wij hebben bij het samenstellen en onderhouden van deze website grote zorgvuldigheid in acht
genomen. Wij kunnen echter de juistheid en volledigheid niet garanderen. Ook wijzen wij u erop dat
de verstrekte informatie een beperkte geldigheidsduur kan hebben. Tevens kunnen wij niet
garanderen dat de website altijd ononderbroken beschikbaar is. Iedere aansprakelijkheid ter zake
wijzen wij nadrukkelijk van de hand.
Auteursrecht
Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
rechthebbende de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook
aan enige derde ter beschikking te stellen.
Toepasselijk recht
Op deze site en de via deze site uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing. De informatie wordt in de Nederlandse taal verstrekt.

