Bemiddelingsvoorwaarden VerzekerSnel (BV11)
Algemeen

1.

De besloten vennootschap Ferteco B.V. is de houdstermaatschappij waaronder een aantal besloten
vennootschappen vallen. Agentura B.V. is een van deze vennootschappen, Verzekersnel.nl is een
handelsnaam van Agentura B.V.

Toepasselijkheid
2.

3.

4.

5.
6.

Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op al onze aanbiedingen en
overeenkomsten en maken deel uit van en vormen een onverbrekelijk geheel met de algemene en
specifieke verzekeringsvoorwaarden van de door u afgesloten verzekeringen bij Verzekersnel.nl.
Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Producten en/of Diensten die ter uitvoering
van de aanbiedingen en/of verzekeringovereenkomsten in opdracht van Verzekersnel.nl door een
derde aan de wederpartij van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden
geleverd.
Indien en voor zover een of meer van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen in dat geval in goed
overleg (een) nieuwe bepaling(en) overeenkomen ter vervanging van de nietige/vernietigde
bepaling(en), met inachtneming van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt voor en van toepassing op de
bestuurder(s) van de vennootschap(pen) zoals bedoeld onder art 1 van deze voorwaarden.
Verzekersnel.nl houdt zich het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, altijd
gemeld per e-mail aan alle wederpartijen van de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, door te voeren. De betreffende wijzigingen zullen onmiddellijk na de melding van
kracht worden.

Totstandkoming van de overeenkomst
7.
Alle aanbiedingen van Verzekersnel.nl op Internet zijn vrijblijvend tot Verzekersnel.nl
(kandidaat-)verzekeringnemer als verzekerde heeft geaccepteerd namens haar volmachtgever op de
wijze zoals in art. 8 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
8.
De verzekeringsovereenkomst komt tot stand door acceptatie/aanvaarding in de zin van art. 6:217 lid
1 BW door Verzekersnel.nl namens haar volmachtgever. Verzekersnel.nl accepteert de verzekerde
alleen namens haar volmachtgever door in het online persoonlijk dossier de status van
aanvraag/beoordeling om te zetten in actieve dekking. De werking van art 6:217 lid 2 BW wordt hierbij
uitgesloten.
9.
Verzekersnel.nl behoudt zich het recht voor om op basis van de door haar gehanteerde
selectiecriteria, zoals in de werkwijzer op de website uiteengezet, de nieuwe
relatie/(kandidaat-)verzekeringnemer niet te accepteren of deze een bepaalde verzekering te
weigeren, waarbij de (eventueel) verleende voorlopige dekking onmiddellijk vervalt en er derhalve
met betrekking tot de periode nadien geen enkel beroep meer op de betreffende verzekering kan
worden gedaan.
Uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst
10.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Verzekersnel.nl. De toepasselijkheid
en werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden nadrukkelijk uitgesloten.
11.
Het staat Verzekersnel.nl vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door
haar aan te wijzen personeelsleden uit te laten voeren, in voorkomend geval met inschakeling van
hulppersonen en derden.
12.
Verzekersnel.nl zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle
werkzaamheden en bij de selectie van de hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht
nemen.

Aansprakelijkheid
13.
De gezamenlijke aansprakelijkheid van Verzekersnel.nl en de persoonlijke aansprakelijkheid van de
bestuurders van de praktijkvennootschappen en de personeelsleden van Verzekersnel.nl is in haar
totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Verzekersnel.nl wordt
uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolgde de toepasselijke
verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Verzekersnel.nl komt.
14.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is
iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Verzekersnel.nl in de desbetreffende zaak aan
provisie te ontvangen bedrag, tot een maximum van 5.000 euro.
15.
Verzekersnel.nl is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en
voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde wordt verhaald.
Verzekersnel.nl is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden
namens de opdrachtgever te aanvaarden.
16.
De wederpartij vrijwaart Verzekersnel.nl tegen alle aanspraken van derden, de door Verzekersnel.nl in
verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de
wederpartij van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verrichte
werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
Verzekersnel.nl.
17.
Verzekersnel.nl is niet aansprakelijk wanneer de tussen partijen overeengekomen prestatie, met
inbegrip van de schadeafhandeling, wordt verhinderd als gevolg van overmacht of overige
omstandigheden die liggen buiten de macht van Verzekersnel.nl.
18.
Verzekersnel.nl is niet aansprakelijk voor het niet bij de wederpartij, van de overeenkomst waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn, aankomen van relevante berichtgeving, indien dit veroorzaakt
wordt door een niet correct door wederpartij ingegeven e-mailadres, of door een verzuim van de
wederpartij zijn/haar niet meer door hem/haar in gebruik zijnde e-mailadres te wijzigen in een bij de
wederpartij op dat moment wel door hem/haar gebruikt e-mailadres.
19.
Verzekersnel.nl is niet aansprakelijk voor schade wegens feiten en omstandigheden die worden
veroorzaakt door en/of gelegen zijn in de risicosfeer van de achterliggende verzekeraars.
Privacy bescherming
20.
Verzekersnel.nl zal zich inspannen om de privacy van haar wederpartij, van de overeenkomst waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn, optimaal te beschermen en conformeert zich zonder
beperkingen aan de huidige en toekomstige wettelijke bepalingen die de privacybescherming
reguleren.
Rechtskeuze
21.
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door
Nederlands recht. Door middel van deze Algemene Voorwaarden is een rechtskeuze voor het
Nederlands recht gemaakt. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank te Almelo. Indien
Verzekersnel.nl als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te
maken bij de voor de wederpartij, van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, in aanmerking komende buitenlandse rechter.
Bedrijfsgegevens
22.
De bedrijfsgegevens van Verzekersnel.nl zijn:
Agentura B.V.
Postbus 314
7570 AH Oldenzaal
Email: info@verzekersnel.nl
Website: www.verzekersnel.nl
AFM vergunningnummer: 12014551
KvK inschrijvingnummer: 08113914

